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 هفافو رفف رولوا مما هلبعو ر ةا اذا الیعم و الومع و هلبع و المع لبعد لح لا لاع

 الیعم و الع "یفلا ی لاع لوق رد هنسانعم یلق هدنامورفو رجا لیصح تن 4ن

 لاق رد هنسانعم ف ینلاص ی هلن ایم هساج یا هلکلهدن زات و یزوعا یا

 با رآ هدف کس مدآر و زده و لادخاو ليام A سه سرفلاو لح رلا لاع

 اهيغبب نيا رد م اذا ةلاضلا لاع لاقب رد هنسانعم قلاق ريض بویل»ب ىتغج هلون
 بهذاذا ضرالا ف لاع لاش رد هنسانع« كمردشنود بوک هدرب لویعو لیعو

 هد زو کر رواک لیعو هلاع یجب رداعاف مسا ندلوا یانعم ( لثعلا ( رادو

 دانا رد هدن رب دقن هل وع هلاع هروک هنا تكحراش هدننزو یرکس رولک لیعو

 هلاعا ینرلردص رونید هدروقو روت و روند هنالسرا هلم كوم ) ليعملا (

 لاق ردذوخأم ندلیع نالوا هنسامعم نلءعود بوک و و نوڪ رلک دليا بلط ی

 یتلاص ییلاص هلن الیم هفرط یکیا یدو هدننزو لعفت ( لیعشلا ) هسقلا اذا هلاعا
 هدننزو هدادش ( ةلابعلا ) لاع ىنعم هیشمق لیعت لاش رد هنسانعم كعروب
 ( نالیعلا ) ةلايم ةرتضنم یا ةلابع مارا لا رونید هنوتاخ نوروب ینلاص یلاص
 نالوا باوص دوای ردیعسا ی ردب تسرقو روئدد هنالترص فکر ا هدنن زو ناس

 كس لصالاق نالیعوردقو یمانمه كنآ هدیرعو هلتفاضا ردقلوا نالیم سیق
 تكانسهک لبع هدننزو باتک ( لایعلا ) ردشلوا قاضم اک | یسدنک ر دعا یسرف

 a رقف ردرلهسک ییدلیا تب و ریش ومو هقذفن كتفك رد هدسانزو دیح هک ردیعچ

 :IS ید هدنسهدام لوع هدام و و ردلبامع ىجا عج ردندنرلانعم نڪو

 ردد اعصار وحص و ردب ردب لرخص رد هدنن زو هسلک لوق لو هدننزوهرم ) ةلمعلا (

 یدنلوا رکذ eR هقافو رقف هلیعو رلرړد ید هلیعلا یا نیا اک او

 ینعی كتلعام لاط یا لایا یتلیع لا ط لوقت روند هکم ا د ومو داز كمدار و

 ( ةلاعلاو ) هدننزو هاتک ( ةلایعلا ) مرهدیا هرادا کتنوم كنس نب ردناهز قوح
 هکربدحراش هفلع یا هتلاع«یا نوذربلا ةئایع لاقب روند هن كنهماد هدنن زو هلاقم
 مدار هلند ( لیعلا ( ردشمالنا ریست مدقم ی هلاعم ارز ردراو طقس هدهرامع

 نایلوا ندنناش مالک و ربخ لواو بویلوا یدرمو بلاط كنا یمالک رباپ یربخ رب
 نایلوادیرع ندنفیدلوا بایرفظ هند سمو بلاط هکأیوک رد هنسانع» كا+ا ضرع هیسک
 هدنق یهلاض انعموو رولوا یک یفیدتفواسرد a یک كشفخا ردا ضرع هبسک

 نایبلانمنآ ] ثیدما هنهوح ر اشا لاق ردف رصتم ندلیع نالوا هتسانعم كم اب یتغح ها را

 هدي رال نم ىلع كءالک و كئیدحكض رعوهو [ الیعلوقنانمناو الهج زعلانمناوا رح”

 هلا هر* ابعوب اهنیعب ید هدهب این هد رالنملیع هص رعف هدب رب نمل دن |هناک هناشنم سالو

 RE زو دیسک ( هلیع ( رول واندنب اتافثلا مالک دته ەك سپ رد رسقم

 ثلاثنا دلجلامت

 لکشمر یمدآ رب لیعمو لیعو رفف نم هاکب ف یا ةلیعنم هلوعف وه لاقب هتسانعم
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1 

۶ ̀ w TW 



NEY 

 صاخ a هرو ةدام یلامهتسا هدادعمو ردي ردصم هدننزو مطعم لوعم هروک هنلاثم

 یاده شدم كحراش E نلوا لّمعتسه هدر وب ص یانعم ییاونع لبوعت سد رولوا

 لیوءتهدحایصم نکل لوعم اهیلع سیل لود ایدلااما ساسالا ین لاقو ردقط اب ین و ید
 اذالحرلا لوعلاقب ردهنسانعم قعوط ناساس یرلکدیدهلاع لیوعت و ردموس دلتا ونع
 كنيع(ةلوعلا)هب ناعتسااذا هيلع لوعلاش رد هنسانعم كلبا هناعتس ندهسکریو ةلاعلا دخ
 هغلغآ نالوا هلاغفو دایرف رد راع"ایکلوعندلیوعت ولا وعا هدننزوزیما (لب وعلا و) هيف

 هبلغهدنن زو لوفم( لوعلا )حایصلاب هاکیلایا لیوعو ةلوعو لوعهنالفل لاق رونبد

 نالواهنسانعمدامعاه دن زوبنع (لوعلا) ب ولغمیا لوعم یربصل وش ردل وعفمندنسانعم

 رغ م لاق ردهتسانعمهناعتساوداتمایا لوع هیلغاملاش ردهنسانعمدامک اردع+|ندلب وعت

 هقفنودا زب ویلسبكمدآرب هدنن زو بانک ( لایعلاو)هدنن زوسیک ( لیعلا) هتناعتسا یا هلوع
 ردهیایوهواووب و ردندنس انعم تاق یک عابناو جاوزا ودالوا رونیدهب هسک کیدروک یر

 یدلیا رکذ د هدنسهداملرع ین وب فل وم لیایع ةو سن لاقت رولک لیابع و هل اع چ كنس هلک لیع

 لایعلیعهدارواو پودیا نایب هلی رابع مهب لغ کت نم ین رل هک لایع و لبع هدارو هکیدلاق

 رص تەد هاهن هکر د حراشوردشلغا حرصت قغیدل وا لیایع یع مج لا عج وید رغم كنس هلک
۱ 

 | هک هت رولک لیابع یعجكلذکی کد ایج ودیح ر ديد رفم كل ابعیس هک لیع هرز وا ینیدنل وا

 هدرفماضعب لایعو رونلواقالطایند هنعاجباضعب لیعو رواک ینددیابح ییج كدیج
 ردشلیا قییضتو شی وشت فلهردیبک هداسودیسییدلک4عدنعچ و رولوا قالط اید
 رک ذم هداموو هقیقخایف نکل بویلپا ملت هوم عج هج رک هلبل وق لباسی ةوسنو

 ی راکدتیارببعت كنلک رلیصاطهدننززوربنم ( لوعملا ) یهتنا رونلواقالطا هتؤمو
 یهو هلزاخء همدا یرشو هلواعءهتافصعرشلازام هنمو ردلواعمییجج رونید هتلآ
 داخ !نوحارتست ند رو مغ وهنسانعم هماعن روند هثش وق هود (ةلاعلا )لاب اهب رقنبةدیدح
 ردليابق هح بعشنم ندنسهلبقد زا هلیصف 2 راي (ةلواعملاو لواعلا )روذيد هناساس نالوا

 نور ع لاوع نذجراخ و رد همکف و رعمر لا وعلا نهرتس ردندیماس  هدنن زود دش (لاوعلا)
 ردهنسانعم قلا هدننزو لاعتفا ( لاوتعالا ) رايدل وارضاح هنحفرمصم هلا ص اهلا
 ( لاوع ) توصلا عفر ع٠ ىنعبىب اذا لجرلا لوتعا لاقب ردقلغا هلبا داي رفداره

 (لهیعلا)ردیعما عضوم یکیاو ردنعاج رب ندنافطغ نب هللادبع ینب هدننزو بارغ
 ( لاهیعلاو ) هدتنزو روفیط ( لوهبعلاو ) هلاه ( ةلهیعلاو ) هدننزو رديح |

 کک رالهیعو روند هب هقان ز واي كاپ بوصو رون دهب هقا هدنورو تسج هدننزو راطب
 ناوقلب هلوا زلیارا رق هدریرب ندنتفخ هکر ونیدهمدآ برشمکمسو فیفخ و روند هبهوذ
 رود هنوناخ نوزواو رونید هراک زور نسا دیدشو ردهلهیع یرلثنّوء رونلوا رییعت
 رونید هعظعا هاشداب هلرسک كناه ( لهاعلا ) روند هبیراق هحوق هلهیعو

 یبوزو ةفيللاك مظعالا كللا وهو لهاعلا هکلم رسلع دعق لوق یک هفیلخ |

 ( لویعلاو ) هلباه ( ةليعلاو ) هدنزو ليس ( لیعلا ) رونید هنوئاخ نایلوا ||
 لاش رد هنسانعم قلوا ادکو ریقف هدننزو ليكم ( لیملاو ) هدننزو دوعق |
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 مهنامو مه اف اذا ةلایع و الوع و الوع هلایعلاعاش رد هاسانعم كم روكى ئر هقغنو تن ؤو«

 هنم و رونی دهناکبنالوا هلبا زاوآ دنلب و ها هجص هکی کل ب وعو هلوع ر ولوا سا ندلاوعا لوع و
 هل وغ لاعلاش و یدک و مرج ص ی عر باغ یا یرمصلیع لاق و هما هنلک دیا هلو ع لیع لاق

 لاشو رد ذوخاء« ندلوع نال وا هخسانعم عفر یا بیک رت م والعم اس ىلع ی رب ص لاعو

 كەدآرب نوسساوا ب ولخم نالوا بلاغ اک |یتعب هبلاغ وهام بلغیا هل اعوهاملیع

 تل و راب همدآ رب لوه ور وال وادار اه داماقمءاعد هدقدنل وا بعت ند هن اتادم

 كلایع وهب ناعتسم یا هلل وع وه لاغ رونب دهیسک نانل واتن اعتسا ندنسدنک هدمزاولو

 الصا نالف رلبرع و مهنوق یا هلایع لوع لاع لا رو"لوا قالطا هنرهقفو توق

 یرلک دید لاق هدنظفل لوق رلرید لامالو لاعهلام هدر كجد ردلکد كلام هب هنسن رم

Eهداروب هک را رود لامو لاع هلامو رد هنس انعم هققن و توق ر د ردصم  

 كنالف هرقف و زدنړ ابع ندنسفن یس هلکام و ر د هل رل هغیص یضام لعف
 نول وا لث امو راج بویاوا لداعو بیصم هدنمکحو بول وا ریشک یلایظ
 ايلا كلاع هیسک نالق بوح روس یعایاو رونلوا دا ربا هدنعف وم هاعددب هکر د

 نوسردلاق ندر كغیدلق قرهلوا یلاعو تسرد یلاعت قح نس ردن دنسانعم عفر رار د

 ماتو تسرد كحراوجو هاضعا هکلرید ید ایلاع كلاعل هدلعو هکهتن ردکید
 قزایو یاو هک ردلمعتسم هنسانعم لیوو بیو لوعو ردکید نس هقلاق قردلوا
 یدو هلبرمسک كن هرم (ةلاعالا) دیز ببوو كيولثمدیز لوعوكلوع لاقب ردکعد
 كلایعو دالواو هلعینیعع ضنا رفلا تلعا لوقت رد هتسانعم كمردنا لوع ینئارف

 قلواصیرح و مهنامو رهافک ذا هلایع لاعا لاش ردهنسانعمكمروک ین رب ومو هقفن

 كنه:مه(لاوعالا) رفتفا اذا لج رلالاعا لاش رد هنسانعمقلوا جانحو ریقفو رولوایئایو
 لیعا لاق هیفو هلابعرثک اذا نالف لوعا لاقب ردهنسانعم قلوا دالایع مدآرب هلی مسک
 هیسکر و حایصلا و ءاکبلاب هل وص مفراذا لجرلا لوع | لاقب ردهنسانعم قلا هلا دایرفو

 قلوا صبرحولجو لدااذا هيلع لوعا لاق رد هنسا عم كيا عضو نافل هل اادا و زان

 كمة ركح ییایهرکصندق دلتا قواولبعا و لاعالاق اکص رحاذا نالف لوعالاق رد هنسانعم

 قن ژ«لایع ید و هدننزو لیعفت ( لییعتلا ) تتوصاذاسوقلا تلوها لاقب ردهتسانعم

 یا ليم لاق رد هنسانعم قغار همای یادی بود | لامها دوحای كمروک یتشاعم

 | رک ذیساک ردندنس هدام لایع نالوا هینای یسهدام لیبعت وبشا مهلمهاوا الایع مهريص
 هل وص عفراذا لجرلا لوع لاقب ردهتسانعم قملغآ هلیادای رف هدنن زو لیعفت ( لیوعتنا (
 لدااذا هبلع لوع لاش رد هنسانعم كجا هرفط هللا هوشو زان هیسکرو حايصلاو ءاکبلا

 كفل و هيلع دقعاو لکتااذا ال وع هيلع لوع لاقي ردهنسانعم كملا داتعاو هللا لیمحم
 ےک ٩ بچت٩ب٩ت۹۰۰۰

 هنلاثم
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 (لتانعلا) اءطو هق رحا اذا ؟یشلا لعنع لاق ردهدساتعم لو هراب هراب ۵2س را

 تكیالئرمص هدنزو لدنح هللا هالثم یا ( لثنع ما ) هلوا ردبا هراپ هراب یتسهلوقم
 .بودیک یناكنسهد وک هدننزو دم ) لصعلا ( ردتغل odd لیثع ما ردیشدخنک |

 ردیدآكجوب رب هدننزو رولز ( لوحص#ا ) روند هرابتخاو ر شمقچ ی
 ردهنسانعم قلوا نیتمو كب یتقصاق یرلربکس كنءود .هدننزو هجرحد ( ةلدنعلا (
 اذا رازهلا لدنع لاقب رد هنسانعم كوا لبلبو هبصع دتشا اذا ریعبلا لدنع لاقب
 هدنزو رفعح ( لدنعلا ) ردشلبا رکذ ید هدنلیذ لدع یو فلّوم توص
 رونبدههودولم رک و نوزواو رونلوا قالطا هثنومو رک ذم روند هبهود كوږپ یشاب
 قرعبالوههنمو روندهزهباخ هلیسهش هی ویمط كنيع (نالدانعلا) رد هلدنع قنۇم
 ندنسنج هحرس هدننزو بیلدنع ( لیئدنعلا ) هییصخ یا هیلدانع نم هیلداح»
 تالوا یربا یک مولط یرلدع هلیصف كلادو كنيع ( هلدنعلا ) رددآ تشوق رب
 تاسقا ) لدانعلا ) نیدملا هم یا ةلدنع ما لاق روئید هروع
 وام ندفرح ترد یسدام هک مسا ره ارز زدشعوا فذح یرخآ ردیعج

 عج هرکصندقدنلوا در هبیعابر هسیا زلوا نیلودم فرح عبار فرحو بولوا
 در هبیعابر هسرولوا نیلودم فرح عبار فرح رک او هک رد حراش رونلوا انب
 ردیناغوص هطآ هکر دیمسا راغلالص, هدنن زو ذغنف (لصخعلا) رونلوا انب نزسقغلوا
 هدننزو لدنح هلا همتجمم یاظ ( لظنعلا ) یدنلوارک ذ ید هدنرلهدام لصعو لقس
 كاب هدننزو هج رحد ( ةلظنعلا ) هنسانعم توبکنعلا تس روئید هنیوا كجعروا
 كييک شاط هدننزو لدنج ( لکنعلا ) ادع اذا لجرلا" لظنع لاقب ردهنسانعم

 رعشا هک رد رهامنا 7 هيجان نا هل حف كونو كنيع ) لیغیع ( رونید .هيەمتىت "

 روح هلا لودعو لیم ندقح هدننزو لوق ( لوعلا ) ردندنناجر ېسن كنسهلپړق
 ندلادتعاوقحوزارنو قانع لاهوراجاذاالوع لوعب مکس قلاع لاقب ردەنسانعم كملنا
 عیبم بولوا رغآ یسهفک مهرد هکر د هنسانعم قاوا شاز دوغاپ لاامو صفا
 لیعیو الوع لوعب نازبلا لاع لاقي ردنرابع ندقغ آ هیاوه هلفلوا فیفخ یسهفک
 ردلمعتسم هنس انعم قلوا لکشمو هبنش» بوو هدامرو داز وازاجو صقناذاالیع
 تلقن هرزوا لاک بوصی یدآرب هدیدش *ههدامرو غافنو دتا اذا مهما لاع لاق
 هنهاو هيلع لةو هبلغاذا انالف *یشلالاع لاش رد هنس انعم كمربو با رطضا و
 قلوادناز *رزوا جرخماهسو هضیرف هلغلوا قیض ج رخ هدنحالطصا ضئار فلهاو
 تعفتراوتدازاذا!باسا و هی رفلا تلاع لاقب رولوا یدعتم هدانعمویورد هتس انعم
 ردشلوا عقاو لوع هدنسهلثسم هبربنم هدضثارف هکهتناهندزیا هه رفلاتلع لوقلو
 الوع نالفلاع لاش ردهنسانعم قلو|قوجیایع كمدآر_ هدننزو ه انک هلایعولوعو
 كلایع و دال وا هدننزوداتک هلایع و هدن زود وعق لووعو لوع وهلابع رثک اذا ةایعو

۱ 
۱ 
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 ۱ 20ع ةفا لاش رونید هب هقا نیکشاو كلشیا هدننزو هحرف ( ةلمعلا ) رونید هنلوا
 هلماوع تغمض لافي رونلوا قالطا هرلقایا ( لماوعلا ) ةلامعلا ةنيب ةهرافىا

 یرادرفع رونل وا قالطاه لزوکوا ی رلکدکود نمرخو هنیر زوکواتفجو هلجرایا |
 خرلاهثمو ردیناب تلآ كنهرع هک رونید هن ردص كغارزم ( ةلماعلاولماعلا ) ردهلماع
 0 ردندندالواطساق ردتءاچ رب هدنع هکر دءابسنا ) هم اعوس ( هردصیاهتلماعو هلماعب

 (لع) رد هلیبفر هدنن زو هنیهج ) هلیع ون ( ردنعاج ر هدنع هانیه ( لعون (

 ودهتسانعم تنابخ دوخاب تقرس هدننزو هرم ( ةلمعلا ) ردعضومر هدننزو یزچ
 ۱ هتب رش نالوا قش راق لاب هلادوس ( لومعلا ( ةنامخوا دقرمسیا لع هثعع“ لوقت

 ممو كنيع ( ةع ) لسملاو نبللا هیفام وهو ال ومعم ایارمث اناقس لوقت روهید
 هوي اه هدهشس یداو هدننزو دعقم ) لمعلا ( ردعصوم ر را صف كب هددشم

 ( لمعتلا ) ردفورعم موب برعلا نيب ( ةلمعیلا مو ) ردیعما تاکلمر, صوصخم
 هک رد هنسانعم تكمکحتج زو بعت ندکاشیاشی دوخای نوجاشیارب هدننزو لعفت
 لماع فل قم ینعناذا لجرلا لمعت لاقب ردکلشیاشیا روز رب هلفلکنوتج ز دارم
 ۱ ( لثیمعلا ) رونلوا لیصفت هدنسهدامیس یلاعت هللاءاشنایدلیا رکذ انمط یبهقدصلا

 ندنفیدلوا رېلسو ك وی یس هنج هکرونید هلا ویحو ناسنا لوش هلي كن هنلثیا و كانیع
 ی رلکتابودیقراص یرغوط هرب ینس ابلهلیتهجاداو هوش لوق ىلع هل وا هکر لا *یطب
 ولتدالج ك رمچو هلو ازغ وس هنلبدوخ اي بوب رمچ ین رلکتاالصا هلوارروب ره روپسیرب
 روند همدآ نیک سابل نوزوا اشادو ردهلثیع نوم رولوادض هلک د همدآ ولشینح

 یرباورونید هنسیعگ غاطو هکیک ولقریوق نوزواو دونید هرودوب ولس یس هدوکو
 همذآ ناشیذو نیعتمو ےرکو روند هنالسراو رونىدەمدآ د دش و نيته ولهدوکیصی و

 هک ردین زوم فلثيع هلاه ( ةلئیمعلا ) رک دبس یا لثیع وه لاش رونید

 قر هیلنحق هبوربک هلا هددهمیاپ ( هیلثیمعلا ) رونید هی هقان دنموننو یدنلوا رک ذ
 ةبسشع یهو ةيلثيمعلا یثع لاقب رونید هشيورو نالوا كر هب وروس یکناو
 جرف هدننزو ذغتق ( لبنءلاو ) هدننزو هذفنق ) ةلبنعلا ) لویذرح و سعاقنق
 رونید هنوناخ نالوا نوزوا یدناز مل هلبنعو رونید هداز مل نالوا هدناوسن

 هیس هل وقم كریدو نواه هدنرزوا زود ههنيسڏ عونصم ندهتخو ندحاغا لوشو

 هروب هلکدنا ناي هلیترابع سارهلاب اهیلع قدب هبشخاو فلؤم رولیک ود هنسن
 كبدو نواه هنبرزوا هک شما رولوا هنسن رب هنوک لوا ارهاظ یدنلوا هجرت

 راراید و وهدرارایدوب یرلهیعواو تاودا كراب رع رولیک ود هنسن پونوق یمهلوقم
 هدننزوطب الع ) لباتغلا ( رظنیلف ردلک د فراعتم هدناتسب رع یرل هیعواو تاودا
 ظیلغ هدنب زو یلبتس.( یلبنعلا ) روید همدا لکیهلا ضو روند هشيرک نیلاق

 هبهنسن واق هدنزو ذفنق هلیا هیقوف یا ( لتنعلا )روند هتروع یک ز هلا |
 هدننزوهجرحد ( .ةلقنغلا ) ردتف) هدنسهلک لبنع روند هندناز زل كنروعو رونید
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 قشم هکرولوا نشد ا هنشا» دکلای قرهیلوا قن واعمو لخدم ۳ لاععا هروک |

 سانلا تاجاج ف لمتیوهریرغ لمعتسی و هسفنل لقب لحرلا هدساسا نکل رده زلتشم

 هنسب دنکش یا لوا ینعب نوجفت 8 ر لامعاهروک اک | هلغلوا ۳ هلت رابع |
 ىكقەزاي باک را نوعسقن یدنک بتاک الم رولوا لاشا نوا قلوا دناع ]

 قیفوت هلوفو یریسفتكفلوم رکا رواوا كرشيابوکح تج.ز نوحا ربخ لمعتو |
 ( لمعلا ) رظخیلف روتلوا ریدقت هسفنس افلعتمالع لحرلا لع اذا هسیا رونلوا داره |

 روند 4مدآ یلحوک لشیااماد رد راغصو هدنزوروبص ( لومعلاو ) هدنزو فنک

 نامدا هحوک هشیا بوي«هروط راکیب نسشیا یتعی نالوا عوبطم هرزوا شا دواب

 لمعلا لع عوبطموا لع ودیا لوعو لع لحر لاقت روند همدآ نالوا یدایتعاو

 لمعلا مادیا لمع قر لاش رولوا فصو هکشعم ناین وا بوقاچ لصتم لعو

 هلن رسک تنیع( (ةلمعلا) رونید هشیا نلشداو ردهتسانعم لع هدننزو هح رف ( ةلمعلا (

 لا شهلش 1 ند ۱ ۲۸6 هنسانعم لع تره رو )وا عو ءانب و رود هشدا نلشا ید و

 نالوا نون تور كمدارو لمعلا ةثيهىا ةلمعلا نسل هنا لاقب رونلوا ریبعت
 سشلاقلح رلا هنطاب یهو ةلمعلا دسافو> لاقب رونید هتل و عضو دسافو رش هصاخ

 رک ذیس اک رونلوا ریبعت تایصشیا هکرونبد هئرحا نالبریو هدنلباقم یئرحا هریجاو
 روند هلعت رحاهدرلن وب هلیئال 7 تیک ( ةلامعلاو ) هلیعض كنیع ( ةلمعلا )

 هداغرا نیلشیاشیا هدنن زولیعفت (لیمعتلا) هلع ر حا یا هتلاعو هتلعو هنلع ی
 هدوو هرزوا موقرو هلامعلا هاطعا اذا انالف لع لاق ردهنسانعم كمر و ترحا

 لوهجالع مهملع ن الف لع لاش روند لم ا هب هد وب و لواو ا كاا بصن

 یکراربجتر رونید هرلهدآ نیلشیاشیا هل لا ردیعجثلماع هلناعف ( ةلمعلا ) یا اذا

 لمعلاونبمهلاقب رونلواقالطا هناکدایپ (لمعلاوت) معيدباب نولماملایا 2 مهلاقب
 اد 1۸ ردە انعم قم راز زاب یشیارب هلا هسكرب هدننزو هلعاغم (ةلماءملا) و

 لمعب هماساذا هلءاع لاق ردن رابع ندقفللوق هشبا قرهلوا قلطهدوخای هم والعم تدم
 ردهدنن نونیحرب هکن لعد وخ اپ هدنن و نیاسغ هکن ياع و ځای هل هالدی دشنو هني س هک (نیلعلا)
 نیلمهلاوا نیلمعلا هب لع لاش ردلمعتسع هدنعف وم بعتو هضکٌساو تیذا طارفا
 هدنرلن زو رفعو رمط رولوا لع یدرفمروک هلوانزو سب هاذا لاب یان نیلمعلا وا"

 تاکرح كلوا هروک هثلاثو ردرادناز نونو ءاي .هکیکنیاسغ رولو  درفهروکهب ناو

 بطخ رب هرزوا یني دنلوا رک ذهدنررلهدام نینلپو نیحرب رولوا لع یدوفم هلئالث
 هلمالس عج هدنلزنم ءالقع یبحاص دمعتودصف نوجا راعثا ینیاکنتدش كراو
 یارعا درنمو عج هدران وب ین زا ردا لایتمسا قرهلوا لع هدعب بو ردتلعج

 هشیا و كاشیاو یوص هلیصفكيمو كني ( ةلععیلا ) رد درفء یا نزواما ردزناج 1
 س+ رد رلاکد تفصردع »ا رلن و و ۹ یرک ذم روند هب هقان ناقن امط شا 7 9

 نیکشاو تاشیا هقا هدننزو هما رک ( ةلامعلا ) ردزباچ كجد ةلمعب ةقالو لمعي لج

 ل
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 مرلعو ینيلعو هموف ةيلعنم وه لاق رولوافصو هره دک یبحاصفرشو ناشو
 - زار الا باذکن االک ] یاعتهلوفو دعف او فرمشلاو ولعلالها نمیا مهبلعو مهباعو
 دحاو الب عج وا نیما عضب ٌدیلعو ءاهلاب ةيلعو نکسک لع دحاولا ] نییلع ل

 ( نالماعلا ) رد ینبم هتیاعرهنظفل نامه یداریا هدار وب كنلّوم لتعل| ی داعیسو

 كوېلس هنسنرب *دننزولزلزت ( لعلءتلا ) ردیما رببک رج سنجر, هایصف هلرانیع
 برطا اذا " یا لعلعت لاق رد هنس انعم قمایوا بونلاص هنوا 5 هل وا

 ۱ ( هنالعلا )ردیدآ وصر هدلح ما یعسحولناحف ( ناللع ) یغرتساو

 ی نالع لحرو هز الصخ ]ما لاش رد نالعیرک ذم رونبد هل روعن ادانو لهاج

 د یعکیا هلمال دن دشت ) ةلاعلا ( ردیمسا كمدآر هدننزو ربب ز ) لیلع ) لهاحو

 ضرع « لثلا هنماو رد هنسانعم للعود رواد هرلهود و ههاد نالپ راوص ید

 ضرع یظذلویحطسدارم هکی دلبا حاحا وهفلابم هدض رع اکب یآ ینعب هةلاعلاموس ىلغ
 زوئلوا برض هدرب كحد یدلیا فیلکت هللا رغآ مرا هدرناسل ردکعد یدلیا

 زثلواهفلاعو ماربا نادنچندنض رعكبوص هرلناویح نالیراوص هدهعفد یجکیااربز
 رد ردصملاب هيم هنس انعم لعفو تنهم رونیدهشیا كج هیلشیا هلنیت ج ( لمعلا )
 ةنهلایا دیدش لع ف هتبأرودیح هلع لاق ردلاعا یعج روند رادرکو راک هدیسراف

 بابلا نم ربع لعراا لغ لاتش رد هنلسانعم كلشياشيا رولوا ردصمو لعفلاو
 شضعبلا دنع و ردفدام هلا لعق ۳ هنناس ب هدر اصب كفلوم لعفو نهماذا عب ۱ زا

 اوبس وپ نوع ردلماش نالوا دصق رغب و دصش لعقاربز رد صخا ا ۱
 تدسن هناداوبح یربغ ندلماوع لبا ردص وص# هنالول دصق لغ و رونلوا تبسذ

 هلیناونع لعفلاو ةنهملا هلفلوا جار فول دنع لوقوو رد زاجم یتدلوا ردشمافل وا
 ةقانلا تلع لاقب رد هنسانعم قلوا كلشياو نیکشا هود لعو یهتنا یدلیا ربسغت

 قرا لع لاق ردلمعتسم هنعانعم قمانوا بوقاچ لصتم كشعشو ةلع تناک اذا
 فرخ ا زد ننام كاا ٹادحایر ندا رعا عاونا ی رخآرب هلکربو ماداذآ

 اعو اهیف ثدحا اذا ةملكلاف هملکلایا * یشلا ىف "یشلا لع لاش ردن وح

 هلا نذا لع هد هبادو رجوا بصن وا عف رفام الع لعام لماعلاو بارعالا نم

 كب زص ینرلقلوق ند ریس تدش هدنم اکته ثع رس ارز رونل وا اک نیم

 كن ه زمه (لاع الا ) تع رسا اذا اهن ذاب ةقانلا تع لا ردیا |
 یس هلوقم تلآو الماع هلعحاذا هلعا لاض ر د هنس انعم كعلشیا شيا کا |

 یمدآرب( لامعتسالا ) هبلعاذا هتلآو هبأرلعا لاقب ردهنسانعم قار هشيایب هنسن

 قفلوق هشيا یسهلوقم تلآو هلا ینمع هربغ هلمعتسا لاقب ردهنسانعم تاشقا
 ردندانعموب لمعتسم هامهکرید جرتم هب لعاذا هثلآو ار ایمن دنا ترا
 یشیارب هدننزو لاعتفا ( لاقعالا ) رداحا ى رالوق ردفلاخحم هسایق ك راضعب سپ
 هنریسف تكفل وم هستن لعاذا لج را لقعا لاش زد هنسانعم كازشا ه4سفنس مدآ رب

 هروک
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 هدهلاش ردندنسانعم ضر راتو ردامعتسم هتسانعم تعابو بیس هلعو ردنیضتم
 دلار رکت هکردندنو قالطاتلع هما نالوامکح تشم هدعرشكناهقف هببسیا هتلع
 یاوكنوفرصو ردندنو یرلتلءریبعت تلعیجد ثلوقعم لهاو رولوار رکتمیکح
 هسبالم ندا تفاضا ردیدزنابز لیلعاربز ردندنو قالطا تلع فرح هنبرفرح
 یبسن كنسهلیبق هعاطق منغنب ةلعو ردینیمهنب راذ وفن هنالک یکضم دوخای ردنوجا
 هئمو ردامعتسم هنسانعم تالاح تالعو ردتالع ییچبكنهلعهدرلانعموب ردندنلاجر
 هلیدرس رلتلعو رذع هدننزو ثدحم ( للعلا ) لاح لک ىلع یا هنالع ىلع مهلوق
 جارنا یباج عفادیا للعموه لاقب رونبدهمدآ ندیا عفد بواص ینسیباج جاوخ
 نهویمورونپ دهم هسک نالوا رراوص رارکث هرکصندقدراوص ه رک رپ یراوطوللغلاب
 ةرهلاییحم ناک اذا للعم روطا لاقن رونید همدآ نرد را رکن ه رکصندکدربد هعف د رب
 (لع)ردسداس مو دایم هکر دیفسا موبر ندنمایا زوجعلادرب لاعم و ص دعب 5
 رونیدیند لعل هلیسهدایز مالهنلوا ردقافشاو عبط هک رایصف كنهددشم مالو كنيع
 هدننزو روفعی (لولعبلا ) ردروک ذم هدنسهدام لعل ردراو هدیدع تاغل هدنوبو
 هدنزو_كيوصو روند هلوک نالوا هرزوا نایرح بونوا قارو قآو فاصییوص
 هد ولبقآو ةخافن و بابح یا لیلاعی ولولعب "الا لع رهظلاقب ر وند هغج رق نالوا ادیب
 دعطقلا و ضسالا باصسل | ىا لول عب ءامساف لاق رونید هدولب قآ هرارب لوق ىلع
 هرک,زدقدایو هرکر یزو روندهرومخب ناغاب زا رکتهدنبقء رومه و هنم هاضیبلا

 غبصلانم لعام وهو بوثلاف لولعیلارثا لاقب روند هببوب نالوا هدهعفد یھکیا
 نیمانسلااذیا لبالانم الولعیتیآرلوقت روندههود ول رواکیاو یرخا دعب هره
 بویئلتدش هدکدلک هماوقلوقلع روند رک ذهدنن زودفدفو هدنن ز ودهده(لعلعلا)
 سکوکو رونید هنککرا كنشوق راغیوطو رونید هنئالوا كویلس یکی لآ یایرت
 هلعلع باصا لاق رونید هکیک هدنلکش ناسل نالوا هلاوح هرزوا نراق هدنتاهت
 هدننزو لاساس ( لاعلعلا ) ناسل هناك مظعلا نم نطبلا ىلع فرشت ىتلا ةباهرلا یا
 روسرس( لوعلعلا ) ردیدآ كخاطرب هدماشو روتیدهنککر ا كنشوق راذیوط یخدون
 لوعلعلا قاوعقو لاقي ردهنسانعم لاتقوبرحو هنتفو بارطضاو یم ادر هدننزو
 (لعلع ) ردیسا لجررب ليف كات (هلعت) لاتقلاو بارطضالاو مادلاشلایا
 (ةلیلعلا)ردندننالک رازآو رجز كجهروسصوصخم هنمقیکو نویف هدنن زودفدف
 لاقت روند هل واخ شع روس را کت هرکصندک دنروس تیط هرکر هدننزو هئبقس

 یخدندنسهلک لیلع بلع هروک هاب كح راشبیط دعب ابیط ةبیطم یا ةلیلع ةما
 هغاد راج ردتغل هلي كنرع و هلن رک كنهددشم مالو كنيع ) ةيلعلا ( رولوا ٹن وم

 ةنلدلاق ادق لوفت اعلق كني رولک قال عج رولوا هد هقبط توا 9و5
 ( نعو ) هلیفینضكنابو ینوکسكمالویسک كنيع ( هبلعو هیلعو ) ةفرغلا یا
 ولع ردقوب ءال هدییاوب هک لی كنیع ( لعو ) هل رسک كنهددشم مالو كنيع
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 هلالعو هبللعتیام وهو اهب للعتب ةلالعو ةلعو ةلعئالا یهامو لاقي رونلوا ريبعت
 بویر ویلصیادلو ه رکصندف دغاص هرک ر هک رونیدهدوسنلیغاص هرکصندمغاصادشا
 دوس نالف هد ۸۶ و را رب د لوا هقبف 4۶ص لوا رو) وا دوس نلیغاص هه رکص

 رونید هئدوس نلیغاص یقو هلوا هدفدغاص یقو ماشخاو هلواو حابص ی هقانو

 هرزوارو ذم هجو یهقا هدننزو هلعافم ) ةالاعلا ) رد هقشب ندشاس یائعم وب ۱

 هللا هددشم مال هداروب اهناالع تذخا اذا ةفانلا تللاع لوقت رد هنسانعم قعاص

 روک ذ« هجو ردمسا ند هللاعم هد زو باتک ( لالعلا ) ردطلغ یسهخسن تلاع |

 یدنلوا رک ذ هک روند هحل | بصف كنیع ( ةلعلا ) روند هغاص نالوا هرزوا |

 ردذوخأم ندهینا تبرش هرزوا ینا هجو رونلوا قالطا هنغانروا كنهحوزو 8
 ون هراشاد رف بال هک ردندانعمو ردتالع ىعج اهترض یا اهل یه لاق و

 لصاح ندنسهددعتم جاوزا كن رلردب ینع ند هفتم تاهما روئلوا قالطا تالعلا |

 لع ¢ لهان اهلبق تن اڪ دو لوا ىلع اهحوزت ی ذلا نال كلذ تع

 لبق تناك دق ىلا یلوالا ةجوزلا ىلع تاهمالا جوز ىذلا لج رلانا ىنعي هذه نم |
 تدجو تناک هداروب تاربخالانم لع مث برش لوا.براش یا لها تاربخالا

 هدنلوق یذلا نا یلوق لهانو یتفض كنس هلک وا یل وق تناکدق سب رد هنس انعم |
 مولعم روئلوا قالطا هدحاو قوف ام تالعلا ونب هکرید حر اش ردیربخ كنس هک نا |
 مال فایخالا ونبو بال تالعلاونو نيوبال نايع الا ونب ردمسق ج وارلذادرق هک هلوا |
 زی تدرا یهو * ردشلنا ناو في رعت هد هعطق وبشا حابصم بحاص رد رلنل وا 1:

 تالعل | ه-سکعډو * با مهعمج سل ما فایخا ۰ ناوبا مع نیذلا مهف*نایعالا

 ۱ یعب كسا رولوا ردصمو مسا ردهنسانعم ضرم هلی رسک كنيع ( ةلعلا ) ناقزتغب |
 هستنوجهیدلوا ررکتمضغدوخ اینوچکیدلیا لاغشا یلیلع یکردسوهردسردللع م

 یناشلا بابلا نم ةلع لجرلا لع لای و رد ذوخأم ن دروكذم للع هکر دشقل وا |
 هاتغلوا مزال رزوا روک ذم هجو رد ذوخأم ندنوب لیلع نالوا رکذ ضرع اذا |
 قالطا ههنا و ثدحو رذعو ضرملا ىا ةلعلا هتضرع لاش و رذشلوادراو لیلع 8

 نب مصاع ثیدح هنمو ردبا لاغشاو قوع ندنهح ییدلیا هجو ینبحاص هک رونلوا ۱
 | لثلاهنمو لاتقلا ةبها یعمو داهلا كلرتق یرذعام یا لیاندلج اناو ییلعام تبا# |
 هک هل وش ردرپسد یداراو رشک یعاونا كهاهبو رذع ینعی * ةلعءاف رخ مدعنال » |

 هتناینا كنهدامرب لثموب رولیبهدبا داربا بولو هلاهبو رذعرب ید رلتروع نادات
 | یعتمو یهن ندراذمآ هک رونلوا برن هدنقح هک ندا راذتعا .نکیا زدتقم |

 سس سس ام اس بس سم و و اس سد ور روم یا صد سس



۳ 

 یصکیا ی زا ءاقساذا علاق 1121۳ روشآ اا یعکیا ۳
 و مهلبا تلع اذا موقلا لعا لاقب رد هنسانعم تمجا وص هد هبنرم ||

 | لقئالو لیلعو لعم وهف هلعب هیاصا یا هلا ےلعا لاق رد هنس ًانعم قلق لیلعو |

 | ره ردلکد راج یناونع ل ولعم ینعب جلثیلع هنم تساو نولوقب نوملکشلاو لولعم

 ۳ حریم ردقوب مداغعاو یوو اکا م ميز ز ردبا لامعتس| نوملکتم ر دقت
 ؛ ضر رد راو یسهغیص ناسن الا لع هلءس 4 ےل لوه هروک هنر ر ۳۹ ا اضم

 1 یلوعفم مسا هکرلردبا داربا لعافلل ینبم قرلوا مزالندینا باب رلضءبو هنس انعم

 هدب رغمو ردشلنا مسر قر هلوا هلع یر دصم ید فل وم هک هش رولوا لیلع
 ا حک لوق ییکرت لولعم وهف هللا عا سپ رد رسم هللاا عوذ
 أ وهف لوعغملا اه ىلع لعف هل العا ییصا ۳ راد دشلبف لخ ادب
 ب هفیص هلع قر هل وا ی دعنم هنس انعم iE CFP یقح رد ل ولعم

 ی

 | ےسا هرزوآ سایق ندلالعاو ردغوصم هرژوآ سایق ندن 1 لولعم هلغلوا دراو ید
 | كفلوم هحردقتو ردلامعتسالا لیلق نکل رد دراو یخد هدنناونع لعم ل وعفم
 اتغتسا هللا لوعفم ندنس هين لعفم هعهاک كهپ وبس تح رولوا مالمان یددرت

  موجوهف هجا هک هتن رولوا لوح هلخادت ینعی هنس هقیقد لوا هجو لوق روئلوا
 ٩ بوحا ی وص هود لالعاو ردنلنا ریبعت هععرو یجد هدنرالوف نون وپف هنحا و
 ٠ لبق اهتردص اذا لبالا تللعا لوقت رد هنسانعم كمودنود نی زسقعاق یک کرک

 | كرب ی هنس واس هدننزو لعش ) للمءزا ( زد هللا همجګ# هدنو لوق لعو اهن ر

 ۱ قوا لوقلع ردهنسانعم كمروجک تقو بولوا لوغشم هلا ةنسنرپ بو دنا

 : ِ بوبانیوا بولوک هبا تروعو ارحشوا هب لغایشتاذا سالا للعت لاش ردهنساتعم

 | اهب یهلت اذا ةأرلاب للعت لاق ردندنوب قالطا لع هتسودنز رد هنسانعم كش را

 ٠ اذا اهسافن نم ةأرملا تللعت لاق رد هنسانعم كغكا بولتروق ددافت نوناخو
 للعتیععلتعا لاق ردفدامهدلوا یانعم هباللعت هدنن زولاعتفا ( لالتعالا ) تحرخ
 | هزنغو رذع رب و ضم اذا لحرلا لسشعا لاق رد هنسانعم قاوالیلعو هتسخو

 | قوع ندبشار ییدآ رب و ر ذنعا اذا لحرلا لثءا لاش رد هنسانعم كلبا هناهب

 ۱ مسا نع هقانعا اذا هلَمعا لاق رد هن.ساتعم قعا حت وص هن رزوا لوق ىلع كلا

 ندشاقن نوناخ ید وب هدتننزو لعافت مال دشت( لالا )ةه )1

 لیعفت ( لدعلا ) اهسافن نم تح رخ اذا آرا تلاعت لاتش زدهنسانعمم قمق-

  ماعطب هالع لاش ردهنسانعم كمردناکا بود وآ هلا هنسن ر ییهسکر هدنزو ؛

 (ةلعلاو) هلدبدشت كمالو یرنسک كدرعو ىف كناث ( ةلعتلا ) ةهلغش اذا هریغو |
 | ہلکا هکر ولید هبه تیک | بوت هلي كنيع ( ةلالعلاو ) هلیصف كنيم |
E TATED 



 ۱ ؛ ۵
 | WEEP مهمه

 ردلاکعا یمج روئید هیسک هبامو رفو میل هلبعفو یرسک كنيع ( لکعلا )
 یا لکوملالع دعف لاشب رونید هننرصكنئغی موق هدنن زو رهوج ( لک وعلا )
 موف نالوا کارثم هرزوا یر یرب لوقیلع هنلموق نالوا مظعو ببثکلا رهظ
 لکا بواف هبابروچ یسهفئاط بارعا هکرونید هضیناف ولرد رو رونید هننفی
 تكناشوط ارهاظ رواد هناشواط ناغرصا لکوعو "دیلکو ع هقرم هنمو رردىا

 رونید هرودوب قراشیآو روقع بنرابیا لکومپ یننالوقت شعا رولواهدیءونو
 لکوع دنالق هدلق هل رلب ی و رود 0 نو و)نفاچ و ۳ ججعفاو رب صق

 9 م دلق جاعفه ویاوسر ARE 1 سقم ها جیاضفنا الق هئدلق کی رالوو

 ردب كنهلیبقر و ر ددا ءدلب رپ و مع (لکع) ردذوخأم ندهروکذم *راعم

 E فوع یعتا لصا درو نو ردرلفصتم هلدالبو توابغ قلخ هکر دببقل

 (لک اعلا) یدلوا بقلم هلا لکع -دکلبا هیر هب راج مان یلکع روم بولوا

 مژ-شم لیخم ریصق یالک اع وه لاش روند هزودوب سکانو لیخم زسروغوا
 لیکعو هدننزو باتک ( لاکع ) ردیسا لحرر و هدنشزو بتک ردلکع یعجج
 ییا هلیعف كنيع ( نالکوعلا ) ردند)اجر یاسا هدنرنزو دادشو رببز لاکعو

 تكنيع ) ةياكعلا ) ردیمعا یردب كنهلیبقر و ردىدآ عضوم رو روئلوا قالطا هبکوک

 هدشنزو رم ( لکعلا ) ردیدآ كيوصرب هدندروب بالک نب رکب یبا ین هلیعض
 یسهصو كغاپ هدغارح هل :رتهف (لکعلا)ر وب دهنکنک ك ےکلس قارب ندحاغا كنابوح

 | اذا عبارلا بابلان ء الکع هجا تلكم لاقب رد هنسانعع كکرب بوکوج ید
 رد هلوزکع یدرفم روند هنیراههب نالسرا هلص كنبع ( لیزاکعلا ) تركع
 یورشم یسهلوقموص هلاماغدا كف ( للعلاو ) هل ددشتكمالو یصف كنيع( لعلا )

 لاقب ردهنسانعم تامارارکت اعباتم لوقلع كمعا هءفدیصکیا هرکصندکدحاهرکر
 اعاب برشدعببرشوا هيات ةبرمشبرش اذالوالا ویناث|بابلا نماللعوالع لج رلالع
 رادقمر ندماغطو اعاتوا ةا هاقساذا هلع لاق رو) وا یدعتم هدانعموب لعو

 لک ایا لوهحالع هنم لعدق ماعط اذه لاش ردلمعتسم هتسانعم كليا لكا

 لاق رونلوا قالطا هتسودنز نالوا ددرنم هناوسن یزثکا رولوا تفص لعو هنم
 یرباو رونید هنسهکت یک نامزیدو هلویو اربثک نهروزب ناک اذا «اسذلا لعوه
 رونیدهمدآ رابتخا نویزو فیصورولوا دض هلکغد 4 هنک هد رخ لوقلع هبهنک
 ۳م وک, ندخمو روید هاو نوا ولت پولوا هدرخ مدت اب قلطمو
 اندلح صدق ناک اذا ر لا ووجد دهدآ شلوا شراب شزوب یرایرد
 ۱ اش ردلمتیم هنس انعم كکود بو روا یردب همدآ رب للعو لعو ضم نم

 خدوب برک كن هره ^( لالعالا 1 ترضلا هیاع وا بو رذلا ااا لع

 صمم سج کر

 ا سو تیام سس جسم تحت ییجحهشوس



ahلس دیتا توت د تم دا تخت ت ووی د ڪت =  

 ردیاصت هلقوع نب ةلاؤذ ردنداعما هدننزوهرهوج ( هلقوع ) زدندباضتا ینا أ
 بال كنب رلترضح ههحو هلامرک لع ماما هکردبلاطوبا نبا هدننزو ریما ( لیغع )

 ید نرقم نر لبقعو یدبا یرللعا هدنباب جراونو بانا كشیرق ردیراردارب _
 هرزوا یر یر و روند هبهرد شیککو توس هدننزو لدنمس ( لقنقعلا ) ردیا

 روند ید لقنع رونید هنغسروق كروناج ی راک دید راکو رونید هدنفی موڈ شاخ ۱
 هلیحف كني ( لییاقعلا ) روند حلقو رونید هبهساکو هغانچو هدننزو رفعج
 تبموقشعو توادع تلعوضم هلیعخ كرلنيع ردهلوبقعو لوبقعىد رقم ردعچ
 هدنبقع یج هک رونید هر هویسهدرخ ناشلوا ریپعت قوجواو رونید هنب رلهیقب
 ردهنسانعمر وشورش ورونپد4 هدیدش تنحو روند هلاغ هدیسرافردنا روهظ هدقادود
 نوا یهانک یدآرب هدننزو جرحدن ( لبقعتلا ) ررش یا لیاقع وذ وه لاش
 كدآر هدننزوهطبلع ( ةلبقعلا ) هبقعناذا هلبفعت لاقب رد هنسانعم كلا هذخأوم
 هب4سک ندا هنخا ژمو حدق بولو ییسهصیقنو مرح بوشود هندرا ٤اد
 اضعو هدننزو لج رفس ( لطرقعلا ) هبقعب ىا نالف ةلبقع وه لاش رونید
 ینا رونید هنسشید كنا ويح یرلکدید ليف رولوا روسکم ءاطو فاقو نیغ
 al هع نيغ هل ةلوا یعج كليف هدننزو هبنع ةلیفلا هدارو هن سانعم هلیقلا
 لکع لاق ردهنسانعم كمردکرب هدننزو لکش ( لکعلا ) ردطلغ ىظفل ةلبغلا
 باویلپ وط یرب ند هوا یر هو دو هعج اذا یناثلاو لوالا بابلا نم الکع يلا
 ین مے ےکلب كلەودو اهفاسو اهزاح اذا لبالا لکع لاقب ردهنسانعم كمروس
 ىلا هدب خسر دش اذا ریعبلا لکع لاق رد هنسانعم قلب هنن رااوق هلا پیا
 قلوا هبتشم كشربج هنسنرو هأرب هيف لاق اذا مالا ف لکع لاقب رد هثسانعم كليا مکح بویلپ وس زوس ندنیآرو هج رق یدنک هدصوصخرپ و لبح هدضع
 هابتسا رف ی دنک هدنقح هنسنرب و ساتلا اذا مالا هيلع لکف لاق رد هثسانعم
 تلبا سبح یدآرب و سدح اذآ هیآرب لکع لاق رد هنسانعم كلبا نیمو نظ
 يرب یعاتمو هعرصوا هسبع اذا انالف لکع لاقب رد هنسانعم قمقب هرب لوق لع ۱

 _ضعب ىلع هضعب دضناذا عاتلا لکع لاقب رد هنسانعم كليا فثسا هنیرزوا یرب
 ردهتسانعم قلابح بوشلاچ هدصوصخ رو تاماذا نالف لکع لاق ردهنسانهم كلواو |
 | رونید هثغابزید كنەود هدننزو باتک ( لاکعلا ) دجاذا مالا لکع لاش [
 ۱11 نیوز نیو ( لاکتعالاو ) هلبرسک كنەزمه( لاکعالا ) یک لاقع ِ

 | زوکا ییاو"لزنعا اذا لجرلا لکتعا لاق, ردهنسانعم كلما تازع ندسان لاکتعاو | سبتلا اذا لکتعاو مالا هيلع لکعا لاقي ردهنسانعم قلوا هبنشمو لکشمو زراپچ
 | اعطانعاذا نارو لکتعالاش ردن وجا تک راشم یمانب" رد هنسانعمكعثسوس هلب رب یرب ۳



۲ ۱ 

 هذم لةعا ناکو هبلغف لفعلاق هبلاق یا همصنک هلقعف هیفاع لاش رد هن انعم

 قید ك قید هدنوت هکر د 4:سا:عم قاوا راز ؟لاص وصح تبد ا هسکر و

 هنعحضوم یا اهتد ثلئیلا لحرلا لقاعت ةأرملا هنمو ردنرامع ندقلوا هدیر ادقم

 ىنعي لج راذید نم فصنلا ییهغأر لا هید تداص هیدلا ثلث لقعلا غلب ۱ذافءاوساهتعضومو

 هع وم ردا عوج ر هب را دم فصذ تنش د ثاح ر قید كنروع «دفذل وا غلاب مرد

 كنا ومنلصالاق هکر دوب لیصن كن هلگهمم وبه ر وکی ضا كنکیک شاب هکر دیغ رب شاب لوش
 مکح هم* رو بلیط ا ن دیم یک ثاریم هصح ی دا قصن كند لاجر قید

 هس رولوا صفا ندلماک تید ثلث یتیانحكنوناخ نالوا اهیلع نج رکا هکیدلیا

 هس رولآ تدد رادقه هن هدنلباقم هعقاو تیاذح لوا لحر رولوا یوادسم هلا لحر

 Aie ر, ییاو رولآ تردهود نوا هسال وا تب ا هدغ« رز رب كنروعر الثم رولآ

 یعرطی هنفمرب تردو رولا زولا هنغمر ج وا رول [ هود یرکی هسنلوا تیانج

 یدنلوا در هلحر تبد فصن هاکلیا روا قید تل ارب ز روالوا تعحر هبهود

 یکیاو شب هدنفهربر كنروع رلیدلنا رابتعااکا هفوک لهاو یعفاش هک ربد حراش

 هنغ روق مزوا هدنزو یهیعس ( یلیقعلا ) رلیدلیا لع هل ذخا هود نوا هدنفمرپ
 یی هسکرب هلیرمسک كن همه ( لاقعالا ) مرصلا یا لیقع مرکناق لاق روید
 كلەنسرب هرزوا مدآ ربو الفاع هدحو اذا هلقعا لاش رد هنس انعم قلوب لقاع

 EI زد مت انا لو تستاو هکر
 باوصردفیعجایوق كشلا كنع عدیا ايش كنع لقعاام كنب رهوجو ماعقاک زیا

 رکذ یلاعنهللاهاشناردشلنالامه |هدنلح ینوب فاؤم هکردب رغ ردقلوا هلفغاامنالوا

 ند هیلمر لاکشا هدنح الطصا لام ر هد زو هف رغ ( ةلقعلا ) روتل وا ٠

 |: ردوب یروص هکردنرابع ندجوزرو درف ییاو جوزرب هکر ديما لکشرب
 لاد هفرحرب لکشره اریز ردیفرح نون یلولدم كنوب نیلامرلا نیب هکربد میزنم
 فلا نیلولدم كنايل الثم ردهرزوا یبئرت دحجا یرلببنرثو راردا قاطنتسا هلغلوا

 هدنتس اق ناز وح هدنن زو ریبز ( لبقع ) ردرلفرح ءاب یلوادم كتسیکناو

 هدننزو ثدح ( لقعلا ) رذپعسا یردب كندلببقرب و ردندلاجر "یماساو ردیآ هب رقرب

 پرص و هعلفو نصح رور قیغص هدنن زو لزعم (لقعلا) ردیقل ب عك ۱9ام

 نانتس نب لقعمو راسب نب لقعهو رذناان لقعمو امم ىا لقعملا اول یکرارب
 یخد لقعم لفعماک او رد ل عم ما نا هک هل ها ناو نرقم ناو



٤٥۱ : 
ane CU YII IRE Ca ی دع E DEI TEH PITTED RMT 

 انمقاقلوا دیغنع فاعلا لقعتال لوا هرزو لوالوق انعم ار زردقفاون4 راع
 هدنساط وم د ماما م وقس مالک الوا هک رد رش کلا ءارقتسالاد ور ربقح مجرم ى دارد

 ل ولسلا ىنجامالو افارتعاالو ا صالو ادع ةلقاعلا لقعتال هللا سابع نا دنس

 ةلقاعلا لقعتال یعشلا ثيدح فو هدنابع اینا ردتشم هرزوا قلوا ثیدح هلیا وتع

 ی ینات ثیدح لوا ثیدح هلفلوا موسم هلی رابع افارتغاالو اتالو ادبعالو ادع
 ثیانح نالوا ادع ینعی ردشلبا مسر های اونع ین نتمدهاهن ریا نیا هکهتن ردنییم
 یرلفدلوا حص بول وا ًاطخ كلذک ناال مح یسدلفاع بوک مزال ندن)ا یا قاش
 | كلذک زايا مازتلا ىسهلقاع یتیاذج ییدلیا را رقا كنیناج ةنيب رهغنم كلذک یتیانج
 ردا اضتقا ندنسهبقر بویلوا لمعحم یمالوم *هلذاع هسلیا تیانح هرزوا رح دبع

 الضو هک ایسو ردینوق:ادع فقالا لغعتال هك قاب تارق ثیدح س»
 تلالد هنغیدلوا لیعتسم هن_مانعم هنع لقع هدارو یبکرت هلفع ردیلوق افارتعاالو ۱

 4 :هنرولوا هدنکبس فرتعا نعو 2 ص نعو د۶نع زاقاملا لقعتال انعم سز راردیا |

 راب هسلوا وون هجو انعم رک او ردشلنا رب رحم هم" رو لک | یراش هیاده

 ارز ردشلبا بدا تٌأسا هلیلوق ةفينحیا محو : اک فل وو رولک مزال یسهصیقن

 ردعباشیلامعمسا هدحوحیم هدهمسدا بلق تا رطخ یعجار یانعم كمه و ردقن ره

 دهتج هرزوا یوهفم بیصیو یطخم دهنحا هقشب ندنیدلوا هداکما روك ذم ل
 نسسح هرزوا بداو هفیظو دهد روص 04 روهظ ردم واعمیغیدلوا باص ەھ

 هد رعت راسو هیرهوج یسرفسم تداعكفل وم ردبحاو هفاصنالها كلبا رییعت

 ردشلوا هيلا تعیبط روک ذم ریبعت هنلف هلغلوا زادنا فرح هلیناونع مهوت اعاد
 هلتهح وب ردشلنا ض رعت هللا ر و مرببعت هب یرهوح هن هم دقم ف رح دنح ندهداموب یتح

 جراخ همس روب .هسخوب ردشا لق ناسلقبس شو رورکف خد هدنقح مظعا ماما
 همه ذم یدنک فان و اص وصخ رد رالاب یمک ندشیالآ هبازساپ ریبعت بدادح

 | یاونع ماما هسلیا رکذ نجف ین یرلتیضح مظعا ماماو رداکد قلعتم هب هع زانم
 | هیفلنا تافیط ف هیفولا تاق لا اص وصخ رداع كجا 3 رز طعن د تار عت کا

 ريت لص املاو ردشلیا تمدخ همارک *اهفف نالوا هدیفنح به ذم هدنقیل ات مان |

 قبس نهذلا راطعسا ريغ نم ندنس هڪ طال یرهوح هرزوا ررح هحو روک ذم ۱

 ردس رغ ردشغ )وا دع مظع نشهنسیدنک كل م ردند يبق لفاعلا ةلز هاکلیا

 یدیشلوا نمط الثخا هلا رلنا هلیییسذلت ندهتناسا یعفا شعب هداناتسب رع ریقح ون

 راک رد هدنعهف یعفاتش عیطلاب بویلوا یس هاش بصعتام ةرذ هدندهفناط ینثح |

 هنع هللازو ات مهنم ف) ٌولاف یدیا رولوا نع اییعنس| ثعاب یرهویشو هلنلوا !

 كنا یشراپ لقعهلیا هسکرب ردامعتسم هد هبلفم باب هدننزو هلعاقم ( ةلقاعلا 3
rrr PTY 
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 IREPORT TIPVEPHRNE دو یی موم ے٠

 هد زو نامر  j aصوصحم هنبرلفایا نیش هباد و ریما یس رق: كراج یا ن

 لنمو هداشک هدعب بویسغا ردق تعاس ر هدف دلشب هک رو هک ردییسا ت تلع ر

 نمظیشیبا مسا هدننزو دادش ( لاتع ) رلیدلیا ضیصخت هنس تآ راضعب و
 هل واخ نالوا هردو هم رک هد زو هنیفس ) ةلبقملا ( ردن دند دحم هک ردیف

 زلیفع یه لاش ردا تسارحو منمو لقع ندح راخ ىس یدنک هکایوک رواد

 روالوا قالطا هنناشیذو دیس كموق ر موقلا ةلبقعو ةردخح ةع رک ىا اهموق نيب

 عیسوت هب هنسنو همدا سیفنو زرع اقاطم هدعب ردع وضوم هلوا یانعم هلیقع لصا

 یا هموق ةلیفع وه لاش رولوا لوچ هب هغ)ابم دوخای هنیععا ءات هد رک ذم یدن) وا

 هوا هنادهاش رحضاا ةلبقعو روئلوا قالطا هنهرک او سفنا كاهنسن رهو مهدیس

 لع هنیرب نیکنا كنايرد ( لوقاعلا ) رونید هبهود كاپ یسنج تیاغب هلیقعو رونید
 كثەربحو رونید هنیرب جاغرو هل رهن و تكتهرد و روئلوا قالطا نم هغلاط لوق

 قوح یجاغرو 4 زونید هضرا لوشو رونید ههدامو هشيا نالوا سنلمو هبتشعو

 یرلک دید یوا قدنای هدیک رثو هلوا رلدیک هدوصقم تع بونلوب لوب ندننیدنوا
a;ردهدلب رب هدنساشعق ناو رهن ) لوقاع رد ( ردندنماع زم هود هک رونبد هنتوا  

 ردهدلب رب هدي رغم كلذ ڪ ردوسم اکا یلوقاعلا مهلا ن مرکل ادبع ندنبندح

 (یلوقاع)ردیدا هبرقرب هدنساذعتلضومو ردنداروایوقاعلا هاربا نب ىلع نسطاوبا
 (ةلغاعلا) ردموقرم هرزوا قلوا یعا كني رهش هفوک هدنباثک :ارو" هلرصق كفلا

 ردکعد هلقاع تعاج ردلعاف مسا ندلقع نالوا هنسانعم اهبنوخو تید لصالاف

 ید هدقدلوا مزال تید لا اطح لتقف هکیدن) وا قالطا هنسهیصع ثكمدارب هدعب

 ةلفاعلا لقعت ال ىعشلا لوق هنمو رد وا ندهبلاع تاغصوب و راردیا ادا بوکح

 ندنمویرهوج ردیمالک یعش هرزوا موسم هجو ردلکد ثیدحوبو ادبعالو ادع

 هل ح له رام ا ونا ماتسو دابا تب ززو ایلیا دک ا
 یعپ ادبع لقعتالو نکي لو دع ن و ةلفاعلا لقعتال مالكلا ناکل كلذك ىعملا ن ناک ول

 E ندا تیانح هکلب زنا لمح یسهلقاع ینتد كمدا ندیا تيان دصقنع

 قید هرزوا یسهلقاع كنسالوم هسایا تیانح دبع ر كلذک رولک مزال ندتلام

 . كنپرلتضح هجرلاهیلع مظعا ماماو هک ردبا تباصا هنسهبق رییانج هکلی نمک مزال
 دارا هنیرلترمضح فسو وبا هدنر وطح دیشرلانوراه ح۶ و هکیدب د یعععا ردیلوف

 مدلیا هفناک انیح یدلناقرف ین تندیک رتهنح تلقع هلببیک ر" هتلقع هدمکیدلبا

 ندرارحایعب ردشلا رپسفن هرزوا الخ یروکذم لوق یلبل یبا نبا هک رید حراش
 هکلب بو لوا لمح یس هلقاع تامداندباتیانج لوا ییتیدهسلیاتیانج هرزوادبع ر مدارب

 لامعتسا یمالک كنالیلایبا نیا. هکبدید یمصاو رولک مزال ندنلام ةصاخ كنيدنک
 E هب

 سس سس سی رس م ل
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 | ىس هزبن سرافو ةييرغشلا هعرص اذا هلفتعا لاقب رد هنس انعم قمش بوررتڪڪ |
 | هلعجاذا دحر لقتعا لاقب ردهنس انعم قتوط بوقوص هنغلارآ اکر هلیس هجاب |

 | قلآ بوکح هنغ)ارایعاحم ییا بلاحیارلقابا كنورف نوجا قغاصو هقاسو هباکر نیب |
 اهیلعف هدخفو هفاس نيب اهیلجر عضو اذا :اسشلا لقتعا لا رد هنس انعم |

 لاقب رد هنسانعم قموق هوم نالک یهجوا برکوب یتغایا هرزوا ریا مداربو ۱
 ۲ رد هنسانعم قلا تيد نوجنا لوتقمو كرولالع اهم وف اه اب اذا هلحر ا |

 ١ لقثعا لاقي رد هنس انعم قلتوط لدو لقعلا دخا اذا نالف مدنم لقتعا لاق

 یک رالح قومط هلن ) لقعلا ۱ مال کلا لع ردق ( اذا لوهحا ىلع هال ۱

 دوخاب ردا ثّثشن ندفعض E ها تك روس :RE هنر یر یرل د

 هک رد هنس انعم قلوا كرودو قروب یرغوط هبمرمشط بویلوا یرغوط یرافایا
 بابلا نم القع ریعیلا لقع لاق رلردبا ربیعت یللا تيا اک | هس رولوا هدنسف تآ |

 هرزوا روکذم فصو ( لقعالا ) نیلحرلایف ارد وانیشکر كاکطصا وهو عبا را
 كل وقمر هدنن زو لعافت ( لقاعتلا ) رد ءالقع ىثنزم روند ۵ هود نالوا |
 مهد هولقع |ذا نالف مد اولق عت لاش رد هنس انعم نریشکح )دیک ہین قت د ۱

 رونبد هلام نانلوا ادا هليتهج تمارغ میزون هل كفاقو ىحف كيم ( ةلقعلا ) |
 دنع ال لاق روند هاه وخو مهیلع مرغ یا هموق ىلع ةلقعم همدراص لابقب

 ىلع ی ایل والا عهلفاعم ی ع مه لاقب هنم و رد لقاعم یعجج هيلع تن اک دید نم یا2۶۵ مدع” نالف ۱
 هس رلردىا ادا هععرهن؛دتیلهاج نامز ریرلتید ی عر هيلا نام O قلا تاب دلالاح

 رایدلیا ریست هلن رامع مهئابا تا شف راضعبو راردبا ادا هرزوا عضوا لوا ایلاح

 كنهود هدننزو بانک ( لاقعلا ) ردیدآ كب هوا زودر هدعضوم مان ءانهدهلقعمو |

 رد هیس هی عج ی اش رعت نيئملا ل ةع 2 رب رعو رود همیا يرده یزد

 هک کف هدق دا وا ریسا هک ر روند همدآ ناشلاعو فیرش لوس رد ذو+ ام ندنو ۱

 كل هنس رب ندن ویقو ند هود لاقع و هلوا هود راهمزو هجا یسادفو |
 تعنتءآ نح هنع هللا یر رکب یا لوف هنمو رود هک ز نالک مزال

 ا هلا لوسر لا هنودزب اواک ال ابقع ینومتم ول هلا ا زا هوا 2
 چک ل اقع و ردسیسا کاج ررب لافع و هيلع مهتلت اقل مس و هيلع هلل | یلص

 هوا بوکوب یغایارب هدنن زو لعنت ( لقعتلا ) درود هپ هود یثید |
 | اهعضوف اهانت اذا لجرلا لقعت لاقب رد هنسانعم قموق هنیرزوا رب نالک یک |
 | هنیر یرب یی رلقمرپ كنب رالا ییا مدا ندا باک را هبهود یب هک ړو كروأل ىلع ۱

 باک را هحمیوا رلداکع هدنلوب هبعک هک رد منی قۇ یک نادر بورووک |
 ۱ ( لاقملا ( اغقاو لج لا بک ربل امهعباصا نيب كبش اذا هینکب ادب لاق ضیا
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 كلایاادا ندنلام ید: :ک ییاهہبوځ نالک مزال هرزوا لناف بواوا لد,ندلتام هسک ر و

 | ردنوجا تیلد یسهکنع هدارو هتیانج يدا اذا نالفنع لقع لاقي رد هئس انهم
 نالف مد هل لشع لاق رد هنس انعم كلبا كرتیم اصفو دوق نوجا قلآ اهنوخو

 | بوحاق هغاط برص كسڪو یمسق وهآ لوقعو لقعو هیدللدوقلا كرت اذأ

 | لنعو دعصاذا ىلالا بارلانم ال وقعو القم یبظلا لقع لاقب رد هنسانعم قمقج
 لظلالتع لاق ردهنسانعم قلوا تبا بولاقندربسهدندح راهن فصن ٍماعهکل وک

 | اِ اذا هيلا لقع لاقب رد هنسانعم قفغص *رب رلوقعولقع و ةریهظنا ماف ماق اذا

 إ لثع لاعش رد هنس انعم قمش هلا دنف ناناوا رییعت همراص نص یعش ر وکو

 | لاقب رد هنس انعم قم الثوا تابن یرلکدید لوقاع هودوتیب رفشناهعرص اذا انالف |
 | نوا اهنوخ لصالاقرونلوا قالطا هباهبنوخ لقعو لوقاعل) لک ادا ریعبلالقع

 هرکص یدیا را ردبا دنبو لقع هنسروف كاوتقمیلو بورتوک یرلهود یرلکدریو |
 | هب هعلقو ةيدلا یا ةلقالا ىلع ىلقعلا لا هنمو یدنلوا لامعتسا ید هداهنوخ

 ۱ یایلمو ییصحیا لقعوهلوش رونبدهرب قصو رونلواقالطا هراصحو نصحو

 | هغغو زد ر ردصلاب هیمست رلاوب هنس انعم بلق رونلوا قالطا هنلکوک كنایسناو ,

 | هغ ردبدآ شاسغ هجالآ دیشج رب لوف ىلع رونید هزب رم رق نال وا یسوتروا ۱
 | ندنژرج نتلع افم ك رفاورح هدح الطصا نیبضورع لقعو راردبا ید یسهدیشو
 | هلو زج نلءانمسپ رونلوا قالطا هکلا طاقسا ردکر عمفرح یعتشب هک ی ال
 | طلغ یسهخنهن نلیءاقم نم ءایلا طاقسا هدارو ردذوخأم ندریعب لتع روتلوا "لق

 لاقب رد هنس انعم قلوا .دنمد رخو لقاع دو هدننزو لیعش ( لیقعتلا ) ردضحم

 يأ هلقعینعع ربعبلا لقع لاش رد هنس انعم قلخب یزید كنهودو لقع ییعع لح زا لقع -

 | قر وق هعصاو الفاع هلعحیا هللا هلقع لاش ر هنس انعم كلبا لقاع یمدآ رو

 لقع ( لق اعلا ) ممصطا جرخا اذا مرکلا لقع لاش رد هنسانعم كمرو
 ۱ نامر رولک لاغع و ؟الفع یمج رونبدهب .ک لقع بح اص ردلعاف م | ندلوقعەو

 || هنیدورو یند ندعبار باپهزروا روک ذم هجویمهنلعج هرزوا هالقع كنو هدننزو
 | ردندرداون هروک هفلومو ردصوصخ ةنسهیش لیعف عج هدننزو هالعف ارز رد ینبم

 | نوجلت دلیا دوعص هرلغاط كسکوب هن اعم یظ رونی هناربجو هکیک لقاعو
 | ردن دیاجا لیلا دبع نب ریکبلا نن لفاعو دیدآ كعض وم یدیو ردیعتا كغاطرو
 زا لفاعو لیوحم یرلترضح مس و هیلع هلا لص م رکا ین هلغلوا لفاق یمسا امد

 | كاردمو مهف پااغ یک ارداو مھف هدننزو روبص ( لوقعلا ) رلید روی هیت هلا

 قلخب بوک و یزید كنود ید وب هدننزو لاعتفا ( لامقتعالا ) روند همدآ
 هب le هلق ایا هدش روک یدآریو لقص ینعع ريعبلا لقتعا لاقب رد هنس انعم

Tae, mas 
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 نسحوجیق هلیتطاسو كنآ ناسناهکررد هعودوم ةیونع« ةيونعم توقرب لقع ینعب |

 هلیببس تامدتم ضعب ةدناسنا نهذ كلذک ندن وق لوا هتشبا ردا زیغو قرق ی |

 حاصهوضا رع| هلیتطاسوك رانآ هکر دن رارعندهمقجم *واهوروصنالوابترتءو لصاح ۱

 تاکرح كناسناككذک رولوالمکتسءو مفتسموبتنسم رزوا یسهشال ءوج وهروءاو |

 سب ردنر اع ندعوبطم ةویشو هدو تيه صوص هنسب دنک هدنیاپ یاو ۱

 رولوا زاجم هدنب ریخاو تقيقح هدل وا نکل رولوا كرتش« هد هلال روما وبثا |

 فیرعت هلاش رعت وبشا هچ رک هکیدلق ردیس هرگوراكنهروک ذم توق رنو ارز ۱

 یناسنا سفن هک ردنرابع ندیناحور روئرب لقع هکردوب نالوا قح نکل رایدلیا |

 یدوچو یادتباكنآو ردا ناعذاو كلردا یه رظنو هب رورض مولع هلیتطاسو كنآ |

 یغولب هل ردن هدعب ردندماکنه یفیدلوا نینج زونههلتقلخ لامکتسا هدجر كدلو |

 ريب عت صوا هدیکرتو درخو شوهاکا هدینراف رولواهرزوا ءاغو دیازت ردق هنتقو |

 رد هلیش رط شعب لدو و ردف و طعم یرلل و هثیهاو ناءعلو ردلدب ندنل وقر ومال

 ۳3 م ردطاغ ىس ەسن ةوقلوا رولوا لک ل دب هل رابتعا هیلع فاطعامعم د وخاپ

 رکذ مهعیدو ردع وض وس هنس انعم كاممس| و انا لقع لصاهروک هنت ايب هدراصت ۱

 هی و ید واقالطا لقع هل رس هيس الم یکیدلیا ابا و عنمند هع: روما ییامسنا ۱

 قرلوا ردصمو رد لا هس المو ید قال طا یهنو رع هک هتن رد ردصلات

 یهنسن ره هللامعتسا ییتعهدننزو لوعغم ردردصم یغدوفعمهکه تن روئلوا لامعتسا |

 لاقي رونلوا رمعد قم وا غلابو لفاع نالغ وا هک رد هش انعم قمل وا روا

 ساسالاقو ءالقعنم لقاعوهف كردااذا ىلاثلا بابلا نمالوقعمو الفع مالغلا لقع

 نالغوایعیدشدتم درخ مالعلالقعوقمواوالقع یعبناشک. دنمدرخ لقع یرتعز

 یهتا رولوا ند رد اون یک ماعو عاصروک هفل ومو ردینماکا ییسهنلعج هرروا ۱

 بوکوب یتخایا كنءودو همهفاذایناثنا بابلا نم القغ *یشلا لقع لاش رد را یناحور

 هادواذا لیتقلا لقح لا رد هنس انعم كمرو ساب نوخ كل وتقم مدآرو

 یسهلک ةوقل عقاو هدا وق اھد ةوق) رود 3 قلطبو كفل وء رد لوقع یعج رونلوا

 | ناك یذلا ًاطلا فرعیا ابصلادعب نالف لقع لاقو تاقعذنم تلعفام لاق |

 | «دیدالا ةمدقمو یدلیا لا رداو مهف یغیدلوا اطخكناطخ نالوا هدیدنک یتعب هیلع |

 1 هدحاصهو یدنلوا هجرت ه رزوا روک ذدعهح و هلک یا رم سقت هما ونع یدل وا لقاع

 ۱ ءالقع قح ردم وس ص هلدسانعم مزال ندعبار بايو لاردا قرل وا لدعم ندیات باب

 ۱ بابام القع هنطبءاودلا لقع ل اش رد هنس انعم كجا ضبق یک رو جالع لقعو

 ا رو نانلوا رک ذ هک ردهنس انعم كلیا كار داو مهفو هکسا اذا لوالاو یناشلا

 | هعارذ ىلا هفیظو دشا ذا ریعیلالقع لاقب رد هنس اعم قلغب هلوق ینس هچکلیب
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 م یاب اتو سج س بس بام ےس رس م ید فک هم ا چ کھو

 یس اسا رد نت ادعم یقه وکوا هلح زلع یه روک ذم تاع یید.د هلفع هدنن زو

 هد-افح تر وع رب و اهنلفع ملا اذا ةأرملا لفع لاقي ردن وجا هلازا
 ( لتفعلا ) ةلفعلا ىلا اهبسن اذآ اهلفع لاش رد هنسانعم كعد رد الفع
 رونید هننرفک كنغاب كنغلارا یرل هجاب دزوک او كنس هکت یسک هدننزو لفت

 سیثلاف لای رولواواغای یرلارواوزوم رانا ارپ زردلمعتسدرانلوایم شاوبو
 هل رک ذ هلا رد لفعو لفعا وهو امهیلح ر نيبام مش ةرثك وهو لفع روغلاوا
 هنغای كنب رلئ هروحو كنیرل ه اخ كنمسق ج وقو رونید هب یک زج نالوا هد

 مارواق قح هنلقوب هلا لا نوعا كمجإ ىغلفرآو ىنكل زوم كنمسق ج وقو روند
 همدآ نالوا ربک سابل هصق ندنر زوا سابل نوزوا اعاد ( لفاعلا ) رونید هتبرب

 ( لافع ) لا وطلا قوفر اصقلا ب ایل سلپ ناك اذا لف اع لحر لاق رونبد

 نارکس ( نالفع ) ردن دامك رازآو مانشدو بس صوص هناوسن هدننزو ماطق
 نالفع لبح ( هئالقع ) ردیدآ كغ اطر هدندرو بالک نیرکب یاونب هدننزو
 یدنلوا رکذ هک ردنروع نالوا یسهلفع ( هالقعلا ) ردیدآ كيوص مدق رب هدنب رق
 دنع بلقتت تناک اذا ءالفع ةفش لاق روند هغادود نالپرود همشط"نک راوکو

 هل هحار جاجع هک رديتعاج دعس ی كلامونب هدننزو ریبز ( لیفعلاون ) كحتلا

 هراک هزرهو لوضفو یوک هوایو لیقث لوش هدنن زو لدنم« ( لعفعلا ) ردیم وق

 هلوا ردیا هوفت رل زوس نایذهو رذه نايل وا یس هفیظو هد هدامره رونبد
 هدانزو لدنس ( لشنغعلاو ( هدنن زو رفعح هلا همعجم نيش ) ل_شفعلا (

 رونید هینسک مارب هرشورپخو ناجارکو لیفت هد تزو لیبجز ( لیلشفعلاو )
 كنس هدوکو روند هصخش نادانو لیقت قلصتو شارت او ظیلغ لیلشفعو

 قوج یرلیوت یکولیزو رونید« یراق هجوةنالوا یلاص نلاصبونلکویلس یرتا

 ساط رق ( لاشفعلا ) رونید هنککرا دوخاب هنالترص یشیدو رونید هچلک نالوا
 لاشفعلحر لاقبزم هلا ونام هلدش دیسک هکرونیددمدآ شاو و ققروق هدننزو
 بوناق هب هنن رخآر ی هنسنرب هدننزو هج رحد (ةلطفعلا ) سأبلا لیلقیا

 رفع هلفاق ( لقفعلا ) هطلخاذا هب هلطفع لاقي ر د هنس انعم قهردشراق

 ( لکفعلا ) هحولا میظعلا یا لقفع لجر لاقب روند همدآولزوپ ويب هدننزو
 هلن وکس كقاقو یصف كانیع ( لقعلا ) زوند همدآ نغمکیسو قجاهدننزو رفعج
 كنايشا لوق لع ردنرابع ندنروص نالوا لصاح هدنهذ رد هنس انعم ٌدارداو ع

 ردصخ اندلوا یانعمو رولواقالطاهک ارداینتافصقلعتم هناصقنو لاکوحفو نسح

 كنید نالوا رنشیکیاو ین الوا غلباودیزا هدریخ كنيش نالوا ريخ يا شیعلادنعو
 قالطاههددعروءاهدندنع رلضعبو ردن رابعندکآ رداینالوا رفواودشا هدنرضهورش

 E E وه تک حس
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 | نرف ار ز ردلکد ی راک دید نرو هکرد حراش یک كلدد نالوا ث.اح هدااجر

 | لخدم هلکلیا ثدح كيك دوخاپ تا یناف هدنحما كج رف لوا روتلوا ریبعت قلصا
 تلذکبودبا روهظ شیش هکردکل هبد لفعو ردصوصم هراکباوو رولوا كشتپ |
 و و رولوا ردا س» 4 هدق درون وا قح بو وډ ك ههاک و ردبا لب یخ د» ۱

 ریقح جج یهتنا رلیدلیا دعرب یسکیارلضعب و ردبا روهظ ةدالولا دعب کا |
 ی دلروک اور نامع یاخراهح رادقم ر هلغلوا قلعتم هب هبهقف ماکح اهدام وپسا هکرد

 | رد نرق یرب و هلغع یرب و قتر یرب ردل وادم رپبعت جوا هدنوب هک لوا م ولعم |
 بول وا لی ڏنم هج رک هدنشداج كنس را كح رف قدر هروک هنر كفل وم

 بویاوا یذفنم چا دوخ اي هيلوا لباق دانا ولرد ۳ ۳۹ وا هدبز رط كشت نکل

 هرز وا روک ذم هحو ه4فع و ردص وصح هراکباوب و هلوا ترابع ندلابم رکلاپ

 ینیفح و ی هنل عاوناو بایسا یک قاق نالوا ماع ماو هرداو هل.ف و ورق

 هدنیکو قلخ هدنیک رولوا یخد هدنآ وز هن داح ون ردراو یربیک و ریغصو یدیدش و |

 یحوکو کوی و رولوا هنن یک تا یریکس هدنزغا كنج رف هک رولوا یضراع |
 هبرشط بوبا هراس ماسحا دوخاپ ءام دوخاپ د کاو رولوا هدر هدو رولوا 1

 بک رواوا دا هل روز تدالو هدا یژنکاو هد راکبا وب سپ ردلام وط :

 وب ییدید هلفع كفل ؤم زرد قلصا هکوب هدیکرت رد ربتعم هلی قتروب هد هییط
 ردنبکقلخ یسهدام هروک هبابطاو رد ه ریخص ؟وزوع هروک هف) وم نرفو ردقح هل وا

 هدلیببس هالتهاو ماعضفا اضعپو ردلپاق رپغ نامه جالع هکوب رددیدش بلص دوخاپ
 تكيرغمو ردتح هلواو لوق یی دلدا دقن هدنسهدام قدر كفل ومو نلوا کک ذ وش

 هلا هلغع هد ه اهن قحا ردع الم هم وقص لیصش ید يرلناب تهاهنو كحابصمو

 اتفتسا بوروتک ءانرق هی راجرب هنرمضح حج رش یضاقو ر دشم اتا قرف یرف
 هيد ردلکد بیعالاو ردع هس رونق وط هر هئداح لوا ۳ كدرونوا 9 هدکدلیا .

 كل هند نرفو لفعو كشت قلخ قتر هروک هکوب ردشابا لقن یکی دلیا اتقا
 یرلفرف ه4-.تهح رب ڪو رغص نکل رد رب یسکیآ هد هروک هفلؤم هکه تن رواوا

 | لفع ار لاقب ظفحاف ردظوح قتلوا قاطم صوصخو مو هدنرلنیب سپ ردراو
 لتفعو لاجرال ةردالاك ةقانلا ءاسیحو ءاسنلا لبق نم جرخت ءىش وهو ةلفعو
 | تلفع لاش هنسنامعم كلنا تودح هلفع هد هقان دوخاب هدن وناخ رول وا ردصم ۱

 ارج ( ءالفعلا ) ةلفع اهب تراص اذا عبارلا بابلا نم الفع ةقاشلا وا آرا
 | لسیعفت ( لیفعتلا ) رونید ه هقاو هنوناخ نالوا هرزوا روب رم فسو هدننزو
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 رد معاشرا ندنس هلیبف لبذ» هدنز و هملنعء( هلطما )نوهغیدل وا اځ ند هوبم

 ) ةلطعملا ) هساعم تا وم ضرا روید هر دا مه لاخ ندنعارزو سا روت لطعو

 ۱ اهل یمآ رال یا لطلب !لاش رولوا فصو ری هل اص ساب وح هدنن زو, "۵ تم

 هفرغ 1 هلطء)ا ( ردیدآ كغاطر هدیدر و " 2 وم هدننز و ر وهم ) هلاطع ۴

 كنيم ) لطعلا ( رد هتسامعم قلراکیب و قلشو ردعسا ندنساتوم لطعمت هدننزو

 یا لطع و لطع لحر لاقب روند همدآ ° ره ى ندداای ندلام ءا (i ی

 رو البیا لطع سو لاق رواد هاي رشد رڪو بدالاوا لالا نم لاع

 ( لوبطیعلا و ) هلیعخ درلنیع ( ةلوبطعلاو ) ( لوبطعلا و ) ( لبطعلا ) !
 روند هب هب وح هزا ولنادرک نوزوا واناج واتا ردو لزوک هدننزو نو ريح
 روند هنوئاخ ولپ وب نوزوا لوبطبء هکیدید رلطعب و رولک لییاطعو لباطع یعجب
 عاج هلیسیشید هدننزو هلئاقم ( ةلظاعلاو ) هدننزو باتک هلماجما ( لاظعلا )

 مثلکنجبوشناچ روناج یس هلوقم هکرکجو بلک نالوا روشیلیا بوشناچ هدنتلاح
 ددشتو بک ارت اذا ةلظامو الاظع دارا و بلکلا لظاع لاق رد هنسانعم

 هل خؤم تب هکرونلوا قالطا هکلبا هیفاق نيمضت ءارءشلا نيب لاظعو دافسلا دنع
 ةيفاقلا ف لظاع لاق ردنرابع ندکلا طوب صو نوه رم همدقم تس ی یتسانعم مات

 هلظاعم هدننزو لاعتفا ( لاظتعالاو ) هدننزو لعافت ( لظاعتلا ) نعض اذا الاظع

 ( لظعلا ) دافسلا دنع تیک ارت اذا تلظتعاو بالکلا تلظامت لاق ردهنسانعم
 نم الظع لظعو بالکلا تلظع لاش رد هنسانعم قعشاج كم وک هلیصف كنيع

 هسلوا هلناونع بلکلا لظع هدلاثم اضعب اهضعب بکر اذا مبارلاو لوالا بابلا |

 هل رب یر هدکمشلتفج هدننزو یرکس ( لیظعلاو ) ( لظاعلا ) یدیا بسانم
 حربنال ةلظاعتم یا یلظءو لظاع دارج لاقب رونید هر هکر کج نایلربا بونلغب
 هدننزو لعفت ( لظعتلا ) رارولوا فصو هد هلاويح راس ىس هلوقم بلک

 هلع اولظعت لاش وب هاست lr قلوا عفج هرزوا هنس را سان ) ليظعتلاو ( ۳

 موبر برعلا نيب هدننزو یرابح ( یلاشعلا موي ) هيلع اوعقجا اذا اولظع و
 مازهنالا یدل یدایا نوش هنس هلببق لئاو نب رکب میم ونب هدنا هک ر دفورعم |

 هب هبادرب یچوا یسیکیا دوخای بولیصاب هنب رزوا كنب رب یرب ند هجارم قلخ |
 هرککو توام تیب ( لسطظعلا ) یدنلوا قالطا یشان نب رک دلیا پوکر |
 نسحم ( لظلا ) نوبآ. یا لظعاهناف اهنم برقن ال لوقت رونلوا قالطا |

 عص وم لاش دوم < هرب ی را ی ۲

 ( ةلفعلاو ) هلیصف تاافو كنيع ( لفعلا ) رصشا ریثکلا یا لئظعمو لظعم

 ضعب ردیا روهظ هدنجرف كنهقاو كناوسن ضعب هک رونید هثیش لوش لاف |
 | ےس

 هدلاجر



 رونلوا قالطا هلو هلسنیتعف ( لطعو ) یلح اهیلع نكي ملاذا عبارلا بایلانم
 یس هدوک كمدار و قنعلا یا لطع)ا ترتیب اهنا لاق ان وب دلوا یولخ نادساب) ۲

 E شیا هلتعرس كل ذك ندنعدع وا سابل ره ردلمعتسم هنسانعم قلوا كوس 1 ۱

 رو رلابابلا نم الطع لحرلا لطع لاق یدل وا لامعتسا ندنتیدلوا نم هروک

 ءدننزو لعفت ( لطعتلا ) رد لاطعا یعج رول وا قالطا هللکیهو صخث لطعو
 تلطع یتعع ةأرملا تلطعت لاقب رد هنسانعم قلوا یلاخ ندنوک زود نوناخ یدو
 لعالب یب اذا لحرلا لطعت لاقب ردهنسانعم قلاق راک زج وک زسشپا هسکر و
 هنوتاخ یلاخ ند هیاریپ ردلعاق ےسا ندلطع هل نینیض ( لطعلاو ) ( لطاءلا )
 رد لاطعا یم كلطعو هدننزو م کر رد لطعو رد لطاوع یمجج كاطاع روند

 یرالوب و ىس هدالق هلنیتعع لسطع و ىلحلا نم ةيلاخ یا لطعو لطاع ةأرما لاش |
 یعج روند همدآ نیحالسو روند هبهود زشافع و رونید هبهودو هنآ شو نالوا ۱

 اد هدننزو بارح ( لاطعلا ) روید همدآ «رهب ی ندیداو لامو رد لاطعا |
 یا لاطعم اما لاق روئید هن واخ نالوا ی دانهم قلوا یلاخ ند هارب تش ز
 نوکزود كناوسن رد هدننزو دعقم هک ردیعچب كاطع» ( لططاعلا ) لدتعلا ةداتعملا
 لطاعلا ةنسل اهنا لاق یک قویطو هجکلپو نویب روند هنب راوضع قج هنقاط
 رک زدیعجب كلطعو رد دین هک ردیممت كاطع ( لاس طعالا ( لا عقاوم یا

 نهنسن یسهلوقباق هدننزو لبعفت ( لبطعتلا ) رلیدنلوا رک ذ هکهتن رد هلت |
 ی هنسن ر و هالخاو هغرف اذا هلطع لاقب رد هنسانعم قموق شوب و قتلش و
 یک قعالشو هبارخ بویملشیا یب ویف رد هنسانعم قم الشو قر هلوا هاتو عيان

 ( ةلطعلا ) اعايض .هکرت اذا ىلا لطع لاش یک كلا كرت هبارخو لاخ یرایدو
 لا رولوا ینفتسم .ندتنب ز ا هزل دود بوش يد وجوو ماا 0

 هب هقا هد رک ناوارف یدوسو روند لطع هدندحاو مسجلا * هنسح یا ةلطع لبا

 یرلقدلغب هنغلارا كنحاغا هل را هشوک و رونبد هنویف قوج یدوس كلذک رونید

 لندرک نوزوا افاطم دوخای رونید هنوناخ یلندرک نوزوا نوغی وا ینا ره هللا

 یا لطبع دما لاق ردا یفتسم ندش ز رل تنصو و روتید هاوو ناسنا

 كنحاغا امرخ كکرا لطیعو هقنع لا طام لک وا مسج نسح ىف قنعلا ةلي وطلا

 هدننزو ریما لرد ید لبطع اکاو راردا یلف یشآ ینآ هکرونید هنلاد كنکعج

ETEا لات ند هارپو  SEو الطع 1 رطآ ت تاطع لاق رد  

 "ردلمعتسم هنسانعم قلوا هرهب ی و یراع نددا دوخای + ندنام هکر و هند منذعاذا

 | اضعا بسانئو مادنا نسح هدننزوردیح ( لطیعلا ) رونید هبهغوق شاربق یشیاف
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  هجاجدلاوذآ ر لا تلضعالاق رد هنسانعمقاوا لترم-<یسهروغ وطكناویح راس وقواط و
 لاش رد هنسانعم كلا بواغم و رج عیب ابطا ضم ود رد لکشم رب وا ماع رم« اذااهدل ویاهریغ و
 رد هن ءانمم تل عنم ال ندقمراو هر ا یآ و ناخ رب ین د وب (لیضعتلا)مهبلغ یا: اطال ءادلا لصعا
 قاضاذاناکلالطع لاق رد هنسانمء قمار اط هىا لها رب واها تع یەم ا رمل ا لص ع لاق

 راشونوناخ و هب تسغ ذااهلهابض رالاتلطع لاقب رد هنسانعمقا وا واطوط هلان رب ربو
 اه ریغو حاج دلاو ةارملا تلصع لاش رد هنسانعم كل سسع ندقمرش وط ناویح

 برص یسروط هدننزو ثدحم (لضمااو) هدننزونسح ( لضملا ز اهیلع"مسعاذا
 ا نک ر ح كب هدنن زو نس لضەمو رونید هناویح راسو هنوناخ نالوا راوشدو

 هراچ یبابطا هلغلوا لکشم كب تلعر هدننزو لعفن ( لضتلا ) رکذپساک روئید
 «اودمهایعاف ینعی مهبلغاذا ءابطالا ءادلا لضعت لاقي ردهنسانعمقلق رحاع ندرببدنو
 هدنا هدنادورفو رحاع یرلیببط د هن رم لکشم كب هدننزوبا رغ( لاضعلا )

 هکرول وا فصو هني دیدش لوشو "ابطالایلع ینعی بلاغ یع یا لاضعو ءاد لا

 ادد لاطع ذفلح لاش هلوا یطق بوبلوا نکع یارصناو ع وجرو انتا الصا
 كن هغبانهکهتن ردهنس انعمفارصناو عوج رو هانتتماةیوذتم هکرید جرت اهیف دیوذتمال
 حرش هلعوحرو *ناتسا هدنحرش كنعاصم» ةيونثم ىذ ریغانیع تغلح» ویشا

 . تب رلهب رک [ *یش لکقلاخو ربدق *یش لک ىلع هلانا ] موحمباهش یتنیدلوا
 ناب هدنحرش كنلوق ةياوتئمالب اممهوع لع امهف موحرمآیراضیب هدنریسقت

 لغ وا ناوارفو روك یرالاد كحاغا هدننزو نانیمطا ( لالیضعالا ) ردشایا
 اهناصغا ترثک اذا ةرصثلا تلأاضءا لاق رد هنسانعم قعشراص هن ر یر |
 هنگ نکربت مو روتید همدآ نالوا هیهاد راك كنیع ( لضعلا ) تقشلاو |

 ردلحم وانام رواو هشيم قوج هکردعضومرب هد هبداب هلنیتهف ( لضعلا ) رونید
 كن هلسف رب هج زخ ن نوهلا ن لضعو رد هلت وكس كدانصو یحف تبع د وخای ح

 یماضتقم كنمالک قایس كنب رهوج روند هناصم یریا یرلکدید دزجو ردپ ردپ
 رواک نالضع یعج رد هلنبتصف ناه هکلب ردلکد هحیوا نکل ردقلوا هلی كنیع
 هب یهاود و تافآ هد نازو لفق ( لضعلاو ) هدننزو درص ( لضملا ) هل رسک ر
 ردعضوهرب هدننزو درصلضءعو هدننزو هفرغ رد هلنعع یرلد رغم روئلوا قالطا |

 دنادش هدنز و تانسحم ) تالضعلا ( رد نطب ر هدننزو هنیهح ) هلاصع ون (

  نادشلا ىا تالّصعملا بب تلزت لاقب رد هلضعم یدرفم رونل واقالطا هباونو

 لحر لاش روند هیسک جازما ی و یوم و مل هدننزو بشرق ( لیضعتا ) |

 ۱ رونید هبهنسن كب ولتبالص هدننزورفهج ( لیضعلا ) قلا قبض مث یا لینعع
 | لهضء لاق رد هنسانعم قماقط ینرغا كن هشيش هدننزو هحرحد ( ةلهضعلا )

 | نوتا .دننزو دوعق ( لوطسلاو ) هلننیتهق ( لطعلا ) اهسار مخ اذا ةروراقلا |
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 ۱ RES ا هدننزو لصف ( لسملا ( اهلع الى ءالصعَأ ما لاف روید ۱
 | لصغ لاش رد هنسانعم ككا یباغاولاباذا لوالا بابلا نم الصعیسلا لصع لاقي ۲"

 | (لالیصعالا) ساک حرفك لصعتلف ةقلخ ىلع هجاجوعا ناک ناف هجوعاذا دوملا |
 ۱ لاصعا لاش رد هنسانعم قمهرواق هکنکد هلدصف قمروا یر هدنزو ناتیمطا |!

 | لاقرد هنسانعم كفربد رغآو كمكيك ( ليصعتلا ) هاصع ىلع ضبف اذا لجولا
 أ ندیا اطاقن تدش هنسولجروب هدننزو ربثم ( لصملا ) ًاطبا اذا لجرلا .لصع |
 روند هقوا كن یاق ) لصاعلا ) هع رغ لع ددشمیا لصعموه لاقب رونید همدا |

 هقوا ندیک هناس بواچ هف رطب رب بولبرو هدقدانآ هدشنزو ثدح ( لسعلا )
 هبهرصب یرغوط ندهماسعو ردیدآ عطور هدننزو ذفتق ( لصنعلا ) روند
 هلا دم و هدننزو بدنح روند ید لصنع هکلصنع و ردیعا كشررط لصوم

 ردفراعتم هللارافلا لصبو هللا لاثسا هکردیمسا یربلصب رونید یغد ءالصنعو ءالصنء
 جاف و بلعثلا ءاد ردف ورعم هلا لیقسا ءابطالا نیب رارید یناغوص هطآ هدیکر |

 هحرشحو سفن قیضو ورو نم م لاعس ىم rey عفاب 4 رلتلع ًاسلا قرعو

 هک دیمجب اصءعا هل كاع U اصعلا ( ردى وقم نیم ندبو لرم هنب رلثلع

 ےل _ےھف كنهمجعم دداضو كنيع ( ةلضعلا ) ردیسا عطوم رو یدسالوا یک ذ
 نیلاق یلریکس نالوا هداضعا یسهلوقم لوقو ردلاب هدننززو هذیقس ( ةلیضعلاو.)

 ظیلغ مل اهم. ةبصع لک هجرك فلزم روناوا رببعت يا قلاب هکر ونید هنا ابقو
 هنناس كن رک ذن بحاص ردن واسا نالوا هجرت دارم نکل بودا ریست لیت رابع

 كمدآر هلنیتصف ( لضعلا ) ردراو هلضع زویشب رک: ربغص هدناسنا ندب هزوک

 رد هنسانعقلوا نوغوبوابق یناقلاب كني ردلابدوخاب قلوا قوچ یتا قلاب هدنسهدوک
 هقاس ءلضع تمضضوا لضعلا ريثك راصاذا عبارلا بابلانم الضع لجرلا لضع لاق
 هرزوا روکذم فصو هدرلتغص هدننزوسدن ( لضعلاو ) هدننزو فثک ( لضعلا )
 كلبا قیصت بورد شقص یمدآرب هدننزو لضف ( لضعلا ) روتید همدآ نالوا
 یشیا كمدآربو قینماذا لوألا بابلام الضء هیلع لضم لاقل رد هنسانعم |
 هن لضخ لاش ردما قیبضت یتسیدننک هک ایوک رد هنسانعم قلوا دیدشو راوشد كي |

 ندقم راو هرا ینوئاخرب هسکرب هلرسک كرلدیع نالصعو لضعو دنشا اذا مالا
 لوالابابلانم االصعو الصعوالضع ةأرملا لضع لاق ردهنسانعم كلبا عنم اظ |

 هدامزیدوب هل رسک تكنهزمه ( لضعالا ) الظ جوزلا اهعنماذا عبارلاو یناثلاو
 شيا راوشدر و دتشا اذا مالا لضعا لاق ردهنسانعم قلوا را رد بوالپ را

 كنوثاخو ءایعاو هیلغاذا اا الا هاضعا لاق ردهنسانعم قلق ۱ : ی

 بد سه هم سس یا
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 1151۳۳ 2 نادم درو ج دم ( لطسمفا ) مالطا ید یف مک ڈا
 كفاقر تبع ( ةلتملا ) طا٠ یا لطسعم مالک لاش روند هزوس ناشر و
 یهو ةلقسع انا لوقت روند هر یناشاط قآ قرهوا روو كب یعارط هلیصف

 لاقب ردهدسانعم قماردلپ بارس رولوا ردسهو ضي ةرجح اهیفو بلص ضرا
 ردلقسعید رف» رواندهراراتنم هدننزولیفاثم (لیئاسع ) می راذا بارمسلا لقسع

 هدهب هک رود هرس لقاسعو لیقاسعو هدننزو روز رد لوقسع وهدنن زو رفعح

 كواب كولبو یکرجاذعح ردندهفیس نالوا عوخ وم هد رف» یاذعم ردباناملیکوص
 ءاعسا یف لاتش ردءج هدن وب هر هناس كحرا ش روئید هد رهراب دواب

 كليع ( نالفمع )باح نم هق رفتلا عطقنا یا لق اسعو لیق اسع
 عج کا لاس رهب یسهفئاط یراصن هکر دهدلبرب هدماش رع لحاس هلیعف كفاقو
 ندنیلدح ردهلر دوخاب هرفر هدن-اطف ځو رد ها رخ الاح رار دیا ترایزو

 مرا رح نا کارد حراشهردند ] یفلملا ینالتهعلا نادرو نی ردجا نی یسیع
 ا نالقدع برط لاقب روند هتسهب تاب ار نالقحعو ردة

 ( لیفاصعلا ) روند هك ركح تلکرا هد "زو روفعع ( لوقصملا ) هالعا ىا
 ال تابه ل فی رد لون صع ید رغم روند هذ رالي هغرصف هدن زو لیفاثم

 روند هغسرغب هلیرکس ددارصو یرسک كنیعو هلنیتعف ( لصعلا ) ریصاعالایا

 یدرفم ردب رلکدید یباغا وغآ هکردرعا یلفد رجشو ردلاصعا یمج هنسانعم یعم
 قروب بولیکا یرغوط هفرطرب یقوص قریوق ك ف تآ لصعو رد صع
 سرفلالصع لا هلوا رونقوط بوراو هنب رلتا تای هکملوش ردهنسءمقاوا
 لاقو هذاک بيضي یتح ایوتلم هبذ بیسع ناکاذا عبارلا بابلا نم الصع
 قلوا یرک | قلخ هنسن یافو كب یک كن کدو ,اوتلایا لصع هذ بیسع
 ؛(لصلا) ةفلخ او جاجوعالاوهو .الصع .دوملا .لصع لاقن رد هنسع اعم
 دهلک لصع رونید هثبشكي نالوایرکا هدننزو رج (لصعالاو ) :هدنزوفتک
 لصعاو جوعیا لصعا و لسع اصعو دوع لاقن هلت رک 2 رد لامع یعج

 هکیدد رلضعبو قاسلا ج وملا یا لصعا لجر لاق رونید همدآ واوا یرکا
 رونی دهمدآ نالوا موادمو لوغشم قروه روآ بوایکا اعاد هرزوا همت و لصعا

 .یعج جوعا یا لصعا مهسو بان لاش رونید هقوا یرک او هشید یرک او
 ریبعت یربلکو هکک كرلناوغاب هدننزو حانفم ( لاصعلا ) هلیعض كاع ردلصع
 هويه بوک | ی رللاد كح اغا هک هک رونید هح اغا یرکا ی وا یرلکدتا

 ]| هلکوح یدوب هلیرسک كم (لیصعلا) هنسانعم ناوص رونیدهنکوجو راررابوق
 .هروعنالوا یروشوق یک كنکد سنا یسهدوکهدننزو ءارج (ءالصعلا ) روتید

 رود
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 بابلانم ات السع و الوسع و الع خ رلا لسع لاق یک لسع رد هنسامعم كەر

 هغارنم نکهرتد یکلاسعو لساع هدنن زورویص ( لوسعلا ) هزازنحا دشاذا یناثلا
 لظنح ( لسنعل ) زازنهالا دیدخ یا لوسعو لاسعو لماع خر لا رود
 ندنسهذلاط نج هلک كنيع ( لسعلا ) روند ه هقا كباچو تسح هدنزو
 راب رع ردرلییقر بمشنم ندعو رب نی ورگ وش لسعوتنو ردیما كنهلیبقر

 یکی رک هنس ناویح لسعو رردیا عز یغیدلوا هبنج ه رحاسیرهدلاو كرا
 یا لام لسعوه لاش روند همدآ ندهزوک بوروک هجویابودیا راع و. دقت
 مان غیبص ردیعسا لرصقر هدنب رق هب ین هطخ.هدنرصبا ( لف رصق ).هژازا*
 ناي. هد هما نيغ باب خیبصو ردغاضم هیسک ما لع نالوا یردب اک

 (لسعوذ ) ردشانا کد هدناونف .لیسع ن خدوص هداروا فل وم نک یدنل وا

 رد هت انعم هیلخ روند هبناوق یرآ هدشنزو هلحرم ( ةلسماا ) ردم وهرب
 لاقت هنمو روند هلاب هعطقر ردرفم هلدحو ۰ ندلسع هکرتاهف ( ةلسعلا )
 هکردب رب قج هلاچ لاب كنبرآ لنسع برضم هفاعا يا لسع برضم هل قررما۳
 اربز یدنلوا لامعتسا هدنبسذو لصاو قرع كمدآرب هدعد روت وا ریبعت جوک
 ةمدآ نالوا دیدشو میس یسهمط هدننزو ریما ( لیسعل» ) ردیاشذم كناب جوک

 هن رک ذ كيوودو کكليفو روند هندلپ قح هلآ كنم هیلق نداق ید هبلاغ لوق لع

 بلاغ ثبأت هدنسهلک لسعو [ كنيسع قوذیو هنلیسع قوذتقح ] ثیدلارسق
 هلا نغجلاب ندا هد یک و ردرغمیم ندهلسع دوحای یدلوا رغصم هلا ءاه هلنلوا

 لساع یدرفم رونل وا قالطا هرل-دآ رادنندو طاص هلت (لسعلا) ریدروس ||
 هدنن زو هحرف (ةلساا ۱ یدع) وا نايت یهجو نیا اھ داس لساع هک ردلوسع و ۱

 هنب رب یرب قلخ هدننزو هج رحد ) ةلمیسعل ( ردهب رقر ندنلاعا هینادعب ةدلب هدنمآ 1
 مایا یک دیع دوخای هدنماکنه هنداحر گرد هنر كإلا ددر بودیک بولک

 ضعب ىلا , هصعب فاع یا نولبسع س 2۱ لاش رل ردا هد هدو ۳

 س هی سل دو رب
 * سو ج وار

  هتسهکر وپس راطعو ديلا محر مرسلا برشلا دیدشلا لیسع لجر لاقب روتید

 . ادا هليا ریغصت نوجا مات هنغج هلوا لصاح تیلح هلبا ليلف ردقو رونلوا رويت

 | لحرلالطسع لاق رد هنتسانعم كلیوس زوس هدیروش زرسماظن هدننز

 | كنیع (ةلسعوا) ردرعاشرب هلاصف ( ةلسعنا ) هدننزو بتک رد لسع یه نونید
 ' ردیدآكیوصر هدنسبقیش ءا ریس هدننزو هنیهح(ةلیسعلا) ردنسهینک كروق هلک
 ٠ لعوهنسهفطن كلجر لوقلع هبهفطن قلطم ردرغص» ندنظفل لسع هک یسع و
  اهنم لکبو ردشنلوا هربشت هلسع هک رونلوا قالطا هتنذلو هنیداد كعاجج یاد

۱ 



۱ ۳۸ 

 ۱ تیک رآه نساهم بثذ روند هدروقو هعنطوم نم لسملا راتشم یا لساعو لایص

 اض لوشو زولک لداوعو هدشنزو مکر رولک لسع عج ردذوخام ندیئا
 لالا یی لسع سال یتسانئو فسو تكنساوتو حالص هکر ونید همدا ېئعو

 رلود اذاذلتساو هناطتسا ندنسانو بودا انو فصو واتط ولنط یعب هلوا ردیا

 لاب كنن را هدننزو هنابج ( ةلاسعلا ) رک ذپس اک رونید هغاررم یجهرد لساعو

 هروش ياتو ردیجم ریو لاب هک بوک رددغلوا قالطا ةغلابم روند هجموک ینیداپ

 قالطا هس را لابو اهنروش یا ةلاسعلا ىلا لاا تدرطا لاقب رد هل رابتعا
 هدننزو لدن ( لسعلا ) ردسنح مما لحس اریز ردهلرابتعا لح یی روئلوا

 الیع ماعطلا لسع لاق رد ه:یانعم كلإا بار هلا لابو قاق لاب هماعط

 تءر و لاب نوا داز همدا رو لے غلا هطاخ اذا لوالاو یلاالا بابلا نم

 یداریو لسعلا مهتدوز اذا مهنلسع لوقت ردهنسانعم قاق هثبهت ندلاب یندازو

 | لاتقب روئلوا ریبعت قمردنالاب ؛ هک رد هنسانعم كلبا او حد و لتطو شوخ

 ةأرملا لسع لاتش رد هنسانعم كلا عاجو هيلع ءاشلا بیط اذا انالف لس
 كمردوس بوروتسوک نیربش هةلخ یمدا رو ایکن ادا یناثلا بابلا نم السم
 رد هنسانعم نالسعو لوضسعو سانلا لا هم یا انالف هلا لمع لاش رد هنسانعم

 ۱۲ تعلق عموما داتا درو ابف داو لو
 بئذلا لسع لاقي رد هتسانعم كع رکس قرهداسوا بودهرد یتشابو قرهنفلاح

 اعربسم هباضم نم ینعی هدأر نهو هودعن برططا اذا انالسعو السع سرفلا وا
 لسعو عرسا اذا ةزافلاب لیلدلا لسع لاتش رد هنسانعم كمك هلنعربس لسعو
 ه:تسانعم باتو هاله لسعو ردبدا عضوه رو روند هب هقان هدیو رو كاج

 اسعت یا هلالص لاق ردذوخام ندنسانعم باهذ هلتعرس ردلمعتسم

 هطلخ اذا ماعطاا لسع لاق رد هنسانعم قاق لاب هماعط ىخد و ( ليسعتلا )

 یا مهناسع لوقت رد هنسانعم كمريو لاب نوعا داز همدا رو لسعلاب
 غوقلا لضعتسا لاش رد هنسانعم تسيا لاب ( لاسعتسالا ) لسعلا مهتدوز

 قوذ قعاط هلنیتحف ( لسحلا ) هايا مهتدوزف لسعلا اوبهوتسا ىا مهتلسف
 یاب ابلح بلخ ویو هقاذاذ |لوالابابلانم االسم هماعطنم لسعلاش رد هنسانعم

 راک زوروص هلاصف نالسعو لسهوردشلک دلبتعف یردصمندلوا باب هکر دندنلییق
 هتکرح اذا انالسعو السع ءالا لسع لاقب ردهنسانعم قمانبوا بونقلاچ هلیکی رحم

 كيلع بذک ] ثيدحلا هنمو ردهنسانعم كروب هلنعرس لسعو برطضاف حیرلا
 هدنشسهداف بذک هک هتن یشلا ةعرسب كيلع یا هعفرو لسعلا بصنب [ لسعلا
 كب قار ەدلا را ارهف ) نالسعلاو ( دننزو د وعق ) لوسعلا ( یدنل وا حرش

 اطتح تست یخ م
 كع رد



 لا و
LIENS HONER رج 

 هک ردت وطر فکر مدس روحفح رب یسهدام ضعبلا دنعو ردنرابع ندنناعل كسی رآ

 لزا هرزوا یس وقم قارم و ثعج بودا ثداح هدا وه یاهو هر اس قح

 هنناوق بودیا طاقتلا یتبوطر لوا هلرلرغآ یمسق یرآ هلنایر مانهلا رولوا
 یسهدام كن و رد ر زامع ندعم تد وطر ال والاب هنشیا ردیآ حجو وعصو بوروک

 تقیقح بول و و م مص) حاز نما هدا وظط وحو د د وعصندض را ووعفح هکر دف ط) راخت 8

 لسع بودنا تلف بسک نداوه تدور قو ہیک هنگ لد وک هبا رخا

 هلبا یهلا "ماهزا رول وا لزا هرز وا قارواو راه زا یک یماولح تردق رقرهلوا

 هلغل وآ لزا قرةلوا لسع هود هکر ولوا هاگ و زرد له و طافتلا یزان ۲ رای زآ

 1 , فلات ص وص باتک رب هدنن اییساعا و عفانم اکا یو را ردنا طاق ی آ قلخ

 یسهلک لسعو رداء“ :هلیما لععلا قیفصتق لسالا قیقرت روم باتک مدلیا
 رولک لتعو هرم رولک لسعفو ناجا ی7 رول وا ثن ومو ردرک تھ

 هح هو یوخ ولتط هلا لسعو هلی كل رلتبع رولک نالسعو لوسع و هلیض

 یھ ناسا لع یا ها نم لاسعا ىلع وه لاق هنمو رول وا هانک ندلنامشو

 كلا رک او بس ردراو یرابا توالحو هعدن راد هنلثاءثو قالخا كني ردپ هدنالف
 السع انلک | لا روند كنب نمکب ام رخ _لسعو رد رج ندیم ییعی ندنلسع

 لسک ( یتبللا لسع ) روئاوا قالطا هنغمص ۵ رص مان طفررعو رتل رغص یا
 هسفتب ندرهش سنج رب هک ردیمسا بیط عو رب ندنعاونا روخ هدنن زو یربکلا

 نابل یمح هلفیرحم هماع رلردیا رخت هاکنا قلخ هلفلوا یوبشوخ ردا نالپس
 دنبلسع بودبا فیرح یغد ینابل یصح :قلخ هک ردقحهلوا هللا ةعیمو لرد
 تەر هل رسک كنار ث بم را و رار د هلغد ز کا هد رايد ضعبإو رر د ی روح

 روهظ هدنلکش هزوق وک کات ق یلتحو زا نالوا ادب ندا یراک دند

 هنغیدلوا دلوم !یهاظ یدلیا لامها ییوراد یراکدید. لسعلا نهد فلوم ردنا
 هک رد ر 6 دید دواد نهد ۰ابتطالا نتو یامروا هدینات و لسعلا نسدو ردیبم

 نایک درایو ردهلیمق ر ( لڪ و ( رول وا زیبعت یاب رم داد هدیکرت

 رولوا ردصم لسعو یدلیا تاقالم هلا یعصا ردندنوب رابخا ا

 ] هکدوهیلا لسع روند هثبش نالوا ,هدنکن ر لسع هلتبسن یاب ( لیلا رک ا

 یراص یراکدکد هنس اي یر زوما نوعا زابتما تمالع یسهفناط د وهد هكدا

 هرکص یدبا رلرد یجد رایغ اک او ردشغلوا قالطا هلثهح لوا ردت رابع ندهج راب

 هدنشزو دادش ( لاسعلا ) یذلاق تجاح اکا ندننیدلوا لیدب نوت یراتفابق

 هغارّنهیحهرد كبو ردندناختا لاسع ن ناوفصو رونبد همدا ناغاص لاب ندناوق
 لجر لاقب رونید همدا ناغاص لاب ندناوق ید وب ( لساعلا ) رک ذس اک روید
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 û 1۱۰ علا ) ردیدآ كن رقرپ نیو مار < راهش هدنو هد زو فرغ( هلزع )

 هبهغبج یکیا نالوا هدنجوا یغربوق كنشوف له وط هاوس هين هبننو یص* كنرع
 ردهقرف رب نده ردق ) هلریعلا ) ردءطوم ر هد زو هنيه ) هل رع ( روند

 كنەقرف ید نالوا هلانم قرف لوصا هک ردهقرفرب ند رلذ دنا راکنا یردت ی

 ۱ ندنس هفناط جداوخو ندننس لحا نانلوا دع هل ضط هثف هرلز دنع هج را عز ردیسب و

 هاگب دید رلطعب رلیدلیا قالطا هلزتعم هنب رله و رک یدنک یشات ندب راک دشا لازتعا

 لصاوهکردو یهحو یدلبا بیقلت هج رلاهیلع یرصب.نسح هرات 1 یروزم بقل

 نوک ر یدآ ندنسهدمالن و ندنناععا كنب رص نسخ اک ما ءاطع نب

 هد رعامز الا ند یادتنم یا هک دید بوک مدآ 0 ندح راخ هنا سرد هدعماج

 تعاط هلا یفک هددشاطر و راردبا رافک | یبهریبک لها هکیدوا ادیب هورک رب

 هب هزب هدنوب سپ رارید نمریو ررض ید تیصعم هللا ناعا یک ییدمریو عفت
 لصاو روم مدقم ندمر و با و یر نیسح ردمزال كليا دافتعا هن هک

 هکلب ممد ردرفاک قاطو ردنمژم قلطم یحاص هریبک نب بولوا یدصتم هاوج

 هدعب یدبد مرد رد رفاک هو ردنهوم هب ندهلزتم رب هدنادب نایبا هلا فک لوا

 يم وقيه ماکو لایتعا هناا نوتس ر لدن زلذ وتس اخ ب وقلاق ندسلح

 یرلتمننح یرمصب نسح هدک دایارادت اهک:ا رب رقت هتعاج ر ندننارععا یرصد نسح

 لاعفاو یدن)وا قالطا هلزنع» ه هقرف لوا دعب نم هلکعد لصاو انغ لزرتعا دق

 هد هللا هب ردق نوع راک دلیا راکنا یردق بودا دانسا هنن رلتردق یدنک ۳

 قئاسل لاقب هدمو رود هنفرط ی رغص كراوط هانینصف ( ل 1 ( رایدلوا بت
 نالواهر زوا یمحا)ا را وط لاف ( هل رعلا ٠) هرخوم یا هراج لزع عرقا 1

 كک را نالوا بیسمو هلاص هدننزو روز ( اه زنا ( روند هنکک هج هموا

 یالوهنع لجر لاقب روند همدآ ایکسو كباچو ردلیهارع یمج رونبد هبهود
 همدآ مادنا نابشیرو یلس هدنرلازو رفعحو جربز ( لهرعلا ) فیفخ عرس

 ۱ جر ز ( لهرعو ) روند هن زالپ دوخاپ .هدنکک را كنشوق نحرک وک و رود

 ) لهزعلا ( روند دم دآ قیاسو عرس هديتزو روز ) E هدننزو

 وه لقا رونلوا ربع قالیا روند همدا نزک شو غرافو راکیب هدننزو بدرا

 ردیعما عن وعر و رددآ لحر رب هه زو رفعح ) لهءع ) ج اف یا له ع

 لاقب روند همدآ نالوا لزوک یسادغو توق اعاد هدنزو جرحدم ( لحزعملا )
 ردیدآ عطومر هدنزو طبالع ( لهازع ) ءادغلا نالا یا لهزعم لجر

 رونبد هفج رق نالوا ادب هدنزو نک رقآ وص هلیصف كنیسو كنيء ر( لسعلا )

 | لاب لرد نیبکنا هدیسراف هک رونید هلابو بابا یا ءالا هحو لسعلا اد لاقت

 كد را
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 ( لازعلا ) اهنع لزع-ىعع ةأرملا لزتعا لاش ردفدارم هدسنات یاتعم هللا لع

 ندا یعر هج هقشب ینراراوط اعاد بویقا طالنخا هرلنابوچ راس هدنزو حاتفم
 نسحالسو رونید هیج وپ نالوا لزا هن هغرال آ ندنهورک ائادو رونبد هنایوح
 هل رال اذک و رفسلانم ٌهيحان لز: یا لازعم وه لاق ردلیزاعم یچج روید همدآ
 بويع راق هرلیحراق نادا دو یو زا ردا هنانک ندحالس قاطم هلا حر رلد رع ۱

 ندطالتخا هسا هک رونبد ,هنادانو قجا فیعض لغعو رونید هیسک ندنا كلیج ریس

 قلوا هح هتشب بول وا ادح ندنرب یر سان هدننزو لعافت ( لزاعنلا" )۲ ردمورجم
 هفرغ ( ةلزعلا ) ضعب نع مهضعس لزعنا اذا موفلا لزاعت لاش رد هنسانعم

 هنتساذعم یادح روند هغلب رآو هغلدغرالاو هغلهقشب ردمتا نداازتعا هدشزو

 هغل دوق نالوا هجهقشب نکلای ( لزعالا ) هلزعلاف هلرعلا راشخا نم مهلوق هنمو

 نالوا یرک | هذ رط ر روق ات داعو عطقنم د رفنم یا لزعا لمر,لاش زود

 شمردشلآ یک | یسیدنک بویلوا قلخ یایرکا كنغر وق یعی روید ههاد

 دنف رط عاص اص وصح راردنا ماتش نالطالالع یراس راف برع ردهومذ هک هوا ۱

 یذلا لح را نم یا لرعالا ىلع لزعاا نم هللابذ وعا نول وش هنمو هلوا .یرکا

 كتر اك ېک وکم ییا ناشوا قالطا نک اتو روند هنسهعح ئاغ ندننا

 هدنک وا كحار دامس زرد لزغا كام اک او خار اسم هنب رکید هک ردیفصو
 كنو دوخای ردزسحالس هک ایوک هلفلوا نکبلابویو رلیدابا هیبشت هر یک وک نالوا

 یراع ندتحالس هک ایوک هلذماذوا یران آ درو عز الصا هدنمایا یروهظو عولط
| 

 امهالک ءامسلا ناك اعسلا نکس * لزغم دح ریفب خیلبلا لق م هر كل هلاب نیلطتال » ۱

xنیر لکک و کیا نالوا رب مهد هجا لزرعاو + لزعا اھو جی داده ٤ 

 رده اتع و ید لرع هک تب روید همدا زتسح النو رود هب هباد نالوا ,رصقان یسر

 ( ۷ )یی انفولو ردعسا هلنیتعف ( لرعلا ) هلض رولک نالزعو هددنزو |

 هلیعض كنيع ( لرعلا ) ردیفسا كسرف رب صوصخم هنالك ی رفعح وئیو دلیصف

 ردعضوم رب ( لزاعالا ) رد هتسانعم ناو زو فعض هدننزو بانک ( لازعلاو )

  لازتع او ی اس اچ اا :J نعت و ل زعناو ل زمع اف هل وو |

 ناب رقو رول وا قالطا هد ولب زس رومهد و ةا بن ذلا لبا س.رفلا ىلع dan حالسال ۱

 | یدلروک اور ید كنغیلب هعطق ومشا هلنسادمو هک رد میزنم ردشلوا

 كوكو ودوص كنسەلوقم كشمو مواطو هنسارعم تسا رود ود هربد هدننزو ءارج

 1 ی درغا نالوا هدنلفسا روژلوا دحا وص نداروا هل غلوا 4۶شب ندررغا هاو هب رب

 | مک را زولك لزعو رولک لازعاو هلي كنيع روك لزرع ىج هدکنسیکیا هلدیتمش

- 
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 (لیوطظ رم ) لوطلا شح افلایا لیلطرعو لطرع لجر لاقي رود هءدآ

 روید ها وچ تماق یهسو مادنا شوخ ېحاص لابو لای هدنن زو لیجز هلاواو
 تافآ هدننزو لیزا رع هلفاف ( ليقارعلا ) بایعلا نسلا یا لیوطیع باش لا
 رومالا لبقا عو یهاودلا ىا لق ارعلا مهتباصا لاق رد هنس اعم یهاودو
 اهب اهرص یا رومالا لیقا رع یف اوءقو لاق رد راع ندروم) تالکشمو بایعص

 لق رع لاق رد EE linn قعاص ندا و ی رو وط هد زو هد رح د ) هلة رم)ا (

 لاق رد هن انعم ققاسبوکا ند. ولساو ته یزوعو دصت) انع راج اوا لح را

 ینسیرغواطوبویم رط هرزواقحیزوسر . یثبارب همدآ رو هجوعاذا همالک لفرع
 جوعاذا نالف ىلع لف رعء لاق رد هم تم اتعف تکوب بو رروج ندننيح بوم وس

 هدنن زو رفعج ( لفرع ) میقتسم ریغ ام الک هیلع راداو مالکناو لعفلا هيلع

 روند هنس راص كهط رو هدنن زو لب دنف ) ليقرعلا ( رد نعاش هکر د مطخانآ

 لق رغلا یک لاق روندد هش و رو فر 4:)اص هد ز و لزوح ) ىلقرعلا (

 یعضوو هما ی رد وط لصا هدمن ز و ساتط و ) لةرعلا ( زی E یهو

 زدن رابع ندهسک نالوا مو جامد لوقو لعفو کولس هک رونیدهمدآ نابلوا
 روند هود هدنن ز و روح ) لک ملا ( هدر یگ ميقتسيالیا لاف رع لحر لاق

 فدلایا ک رعلارقن لاش ان FY لبط و هل واط و رد دنمامنق ازاس

 روند هب هودزواب هدنن زو بدرا ( لهرعلا ) ردیدآ كلجررو لبطلا اذکو
 نونیرا یرب ره هک روند هنآ نالوا لماکو مات یور وق دننزو طبالع(لعا رعلا )
 .بیسمو هلاص هلیصاكنبع ( لیهازعلا ) قالا لماکلایا لهارع سرف لقب رولوا

 ىز هدنع و هرات و و یک روبنز رد لوه رع یدرفه رود هنه ورک هود

 گ گن ما ۲ هل وکس ك ےک یازو یف كنرع ) لزعلا ( ردتغل هلا هم

 عع لاق رد هعدش اعم كجا فرطر بور آ ندننع د وحای نداهو رک اي ندنرب

 ی رععا وب د نوعاق هیک هدنتفو لازا نک ردما و اہ اج ءا ازا یناملابابلا نم

 ماذاهتما نع لزرع لاق زدل معتم ةه اف ثابا جارخا هرمشط بویلیا لاا

 مدقم نمل ولح یی تقو تكتسادا دز هوا ه. ی ری لاف لوس لو اه دل ود رم

 لوابلوا هنفرط لاملا تس نح هلا نب زسقلوا داقتناو نزونامه ندنف رط لصحم

 تاسح لدن وط هدنلولح ییعم تقو ه دعد توتلوا داراو لاسرا هایش رظ هم دقت ۱

 دقننمالو نوز وع ریغ هم دقت لاملا تب درو ام وهو لزعلاب ىنا لاقب هلوا روتلوا
 كلبا لرع هدسننزو لیعش ( لب نعتلا ) رد دآ عض ومرب لزعو مولا لح للا

 ( لازعنالاو ) هدنن زو لاستفا ( ل زغءالا ) هلرع ینعع هلزع لاش رد هنسانعم
 لاقي ردبرلو اطف تالب رعنو لزع هد زو لمش ( لزهتلاو ) هدننزو لاجقنا

 دل ره
۸ 



 ۱۹۳ 4 ی
 هم ا اج

 تمالمیماناماد هدنز ژو دادب 1 لاذعلاو ) هد زو هرم ( ةلنسنا ۳ یزد
 هللاصف ( ةلذعلا ) لذعلا ریشک یا لاذعو ةلذع ِ ر لاق روند همدآ ندا
 6 ین لپ هل وا رو مکر ( لذعلاو ) هدنن زو ابو لاذعلاو (

 هرلنوک ىماكب هلنیتنض ( لذعلاو )هدنزوتالدقعم ( تال دتا ) رد هنس انعم متال
 لاق راردا مول هاب رم ی دن ڪک یشا ندگگ ا كب اب وک رواوا فصو |

 هدن اومن ند و ردا عاف د ندلذع ( یداملا ۱ رخا زنا لو تالذتعم مایا

 لا هامممءار یون فلژءرذبا جورخ ندنآ هن اععسامد هک روند هرمط لوش
 هدنوله اج و ردیعما كعضومر دوخاپ وصرو یدبشابا رک ذ ید هدننا ونعرذاع

 هدادش ) هلا ذولا ( رد لداوع یمج ردیعتا ثابآ لاوش لق یل تابا نادعش

 درغاوحو رک لوشهدننزو مظعم ( لذعملا ) رواواق»طا هدءقمو تسا هدننزو

 ناکاادا لذعم وه لاف ۸ نم ی ا رنا هکر واوا قالطا همذآ
 ثآ اصف بيجو كنیع ( اج لا ) زد الجر رو هدوج, طارفال لذعی

 روند دسار وس یو روند هاهورک ناک دا هو وند هک رب و ناد هیر وس

 هدننزو لدنص ) لدرعاا ( رد ه:تس انعه تعاجچ هدنزو نوذو ) لودر علا )

 ولسو كش وک هدنزو هحرحد ( ةلدزعا ( روترد هب هنسذ نالوا د دشو بلص

 . نوژواهدنن زو لدنمس ( لدن رعلا ) ایخرتسمیا ةلدرع ین لاش رونید هکعدو

 نالسرا هدن زو ساطرف ) لاز ر علا ) رود هیسک ك دشو باصو نونذ هم-آ

 ند راقلت واو ندرلح؛اغا هک روند هغات ندای هت راب ر واي كالن راو روند هنغاتب

 هر زوا جاعا راسو امرخو ررواپ هدنا ینرلیرواپ بوی هدنزرط هوب بوروتک
 مارآ دن ابواب ندنفوخ رواج یسهلوفم نالعررا هک روند 4۶ات نارععاب نالوا

 باح وک لوشو روند هاق نالوا هدنزرط لاوجو رو د هد هی تاو ول اردا
 نوعا ادسورو كولم ءدنماکشه لانق هک روید «هاکما را یهوفع هبلوفو رداچ

 ٠ ريخص تم وهو لازرعنا نم رظنن تاللاو نوانابش شیلانا لاق رونا وا زاكا

 هلږاق عاتمورونب د .هنذبانالبو روند هد رېل و٤ هل رلتروش ید راډ, ناف اذ ثبت ذض
 لیققل رغاو 4 یناسناهفرهو هدف اعم تنوفا-روخ د گدو رو دهن اد تک اور
 نوشو ونیده نغا تنم هوقم قح راغدو هطذ اچو رد هتسانعم راحو لیلذ و هنا اعم

 1 نوح | نانا هصاخ هک ر روند هن هلوقم مءط نالوا ندایبق مارکا یتعب هب هیفق
 (لیزا ملا ) یک همعطا نالوا زابنخا نوا فاسهلوا شفلوا راتخاو بیترت
 لیزایع مو لاق روند هرلدسک شاوا عقم نوعا قلب غوا هد زو لیز اوع

 هدنزولیبجز ( لبلط معلاو ) هدنن و رقعح ( لطرعلا ) ةيصس)ق نوع ىا |ا
 نوزواهرزوا طارفاو محط یالیلطر جو لس رم لجز :لاق روند هيث نام دورا



OCTET 

 4د ۳11 زو اک ا فام تمص اذا 4بف اا E لاقو ق

 ن رح هل: رت ( یردع )ردبلغایلرا رد« ن "اد هلعاقم یکهلد 4. نکا یدایا دیش

 هلتتس یاب ( هیلودعلا ) روند هر لبوطو مدقلودعو زده رفت هدنس هیحات

 مان لودع دوخاب روند هریک هلوکر بوسام ههرو نم هبرف یرلکدید لودع

 یدبا را رواوا لزا هل دالب ره هکر دنوم هب هش .ط مان لودع دوخاپ هب یەک

 ردشاوا ند هبلاق مالعا روند هنیدنول یک یلودعو ود لودع یمجج دد رفموو
 ردم “ا رع اش مان ج رها نا هد زو ردز ) لبدع ( حالم یا یلودع وه لات

 هدننزو تاملغم ( الدماا ) رد تجح هک رد دچا نا هد زو سا (( لدعم )

 ثلکوب هلاوتحف (۱لدعم۱۰) هنس انعم تولا ایاوز روناوا قالطاهتر لدش وکكنهباخ

 ةع فا دن وستیالدع ل اق سول لاقل روند سن رارتو هنکلزبار كنکټ دا یھ
 هکرو د هم آ م دو ندهید درلیع (یلما-عل و لم تءلاو یلعدم)او لمدعلا )

 ( لومدع)ا ) رود د'هراک هجوقیراو رون دعجاغا مدف یریاورودلوا رییعت"ی وټ
 لک را هدنی زو دغ( لعدعنا ره اعم عدف روب د هب :غپ روق هدنب زو روز

 ڭكشونكح وكر ەرزوا ییاورهرغ نا.دنن زو ليم زا( لیبدنع)ا ( روند هنشوف لات رف

 روند هب هود واشاب یرمو هدنزولدنش( لدنعا )ردتعلهدمیل دنع لوق لع ردیعا

 ( ةلد ها ( رد هلدنع

 تدسااذا ریعپا لدنع ل

 فیض تانیع ( .نالدانعلا ) توصاذا لبلبلا لداء لاقي رد هنس انعم كعوا لبلبو

 4,)د ES 3 ۳و هبل را بم فرم. ام وه لاقت امو رد لدا ید رغم رو٠ د هرز اخ

 قنوم رونب د هعدآ نو زوا كو ردام انش هثومو رک ذم
 ا ت رد هنس انعم قوا نم 1 نيتمو زوایهود هدننزو و رد

 (ةدسا) رینگ و مدرک ها رو نیر (لیدمسا ) تای ا
 اما لاق روتد هروع ولهم یراو رونید هنروع نوزوا تا هکر دین وم تالدنع

 یذنلوا رک ذ هدنناب ءاب ردلیلب هکر دراره ( بیئدنعنا ) نیبدتلا :همشخیاةل

 لاتش رد هيس انعم قمدنق هلن وكس كن همه لاو یصق كنيع ( لذعلا )

 لش رد هے انعم يذع ( لیذعتلا ) همال ادا والا بابا نم الذع هلذع
 لذعلا هعفسال لاقت روند هغب هنق ردسا يل :ردرحف (ل مرا ) هذع ییعع هلدع

 لوبق ىف الم هدزو لش ( لذعتلاو-) هدننزو لاعتفا ( لاذتغالا ) ةماللا ئا

 ندکلانا نا رتعاو اردا ینساطخو مرج هلتعحارم هنش هک رد هدسانعم كا
 ماع هک شيا ی هنسنر لدتعاو لدعنا لمقاذا لذعتو نالف لذتعا لاقش رد رامع

 . هيلع لذتعا لاقت رول وا یمزال لوا یانعم هک رد هنس انعم قلق هحوتو دسق

 تانک ایت هام یا چ اف اس هک ی یاد ما ها

 ادا
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۴ 

 ر دل-اع هل هی دا دع دارم هک زد همتی هم ابا 2 ىن هلو م دعا و ماقا اذا

 ینغوط هحرارو تمرد شار ار یار هک ورارو هاکز ذا اف لدعیاق نتکعد

 2 تاتعم قلوا ردق کندو تاکو هار و هاو ښ ادا نازماا ل ادرع لاق رد ًهةنحانعم

 قفل رغرط یهنسن یر او ل ۲

 هدرلنا هک یک یرلبات دیک هل ریضاق روند هرلددآ ندا هکر یرادهاش هدد زو

 ردم هعرص موج لای و د غم هد زو هم لوق لع ردم زال کا ی خافرب

 ل 2 رد هت دم ناال وا و تین وار ها سڏ ر هد زو هلع افم ) a داهاا (

 لفل غل واراتفرک هتد E و رر اد یتنامعم یدء دم هو و ه زا و اذا هآ داع :

aK ۱ا  jاو دو دتل د رامص یا لر ی  

 هبصع و هیف كم را ادا مالا اده لد عد وه لاقب رد هنسانعم قا واد درم کر و

 قلوا شاد هفجم همدآ رو رگ ذاکر د رام هنموهفم لادع یوهفم كوو

 رد هنس انعم تل رک ا هنمسئراو هعم بک ر "دا لمجحمق هلداع لایه زد هن اتم

 رب-طنو لثم دو هل راك كنيع ( لدبصنا ) جوعا اذا ؛یشلا لداع لا
 ۱ رولک لودعو لادعا یمچ روید هدر کوو رد لادعا یچج رد هے انعم

 لدعو لدع ید و هدن زو ریما ۲ 3 هفسز یا لطا لاذ لدعاذه لاق

 4 لدعال لاش هد زو ءام ک روک ءالدع یمه رد هنتس انعم ریظنو لند. یک

 زود هساد هغح نالوا كند همرار هدهفصو رظنلاو لئلا ىا لیدعالو لدعالو

 کیا هدفیکو ک هد-زو لاتفا ( لادتعالا ) هلدعمیا لمحا هلدعوه لاقي

 یصقو لوط سحر الثم رد هت انعم قلوا فصتم هلل اح طس وتم هدب تاج

 اوهویصو رونلوا نییعت ارا رلبو هوا هک یک یوا طو ا 8
 نیب طسو اذا يا لدنعا لا تب یک قلوا طسوتم هدننیب تدوراو تر ارح

 .لادتعا غوا قف وتم یولساو دحو بالم هتسنر ۱ة)طمو فیکو ةف ا |
 یک لدع هدنن نو دوعق ) لودعلا ) بس ان یا لادتعا هب لش رووا قالطا
 ی الو دعو الدع قيرطلا نع لدع لاقت رد هنس انعم عاص ندلو

 ( لدجاا ) عجر اذا هيلا لدع لا قب رد هنس انعم لغود لودع هداح اذا يالا

 قح هب اصو قج هراو بود ردب 5 سا ( لوديعلاو ) هدش زو ساجم ||
 لوردعمو لدعم هلام لاش د 2 هلا ل و دعم یاب رد« د

 قبر طلای ء لدعنا لاق و و واص هدنن زو لءشا ) لادعتالا )فراء یا

 رداق هرایزخا ےل هصاو جج ر یف كنش یکیا هدننزو باتک ( لادعلا ) داحاذا
 لوق هنمو رد هنسانعم یلاقدد زعم هلن رل هب هلرمدیا هشردنا لاعاو کفن بوبم هوا 1

 یورت تناف ربصت امیمال یر دنالف ناما ضرفب نآ وهو الا اذهن م لادعق انا ۳
1 



۱ ED U Ahr 

EY ۱۳۰ 

 یا لدعو رد نیبم هدنس هدام هکهتن ردشلبا قی رفن ندنو یس هلک ماما فلومو
 هدنامزر ند هنمزاو بولوا یناقم یس كن لقع هکر دقاط لدع یر ردع و

 هنسح هبلوا فصتم ها ادنعاو روج هوجولا نم اهجو و لباق لیدبو حد
 جد نادر زوا هتک ناديا عفد یاذاو چر ندمدآر و ناسحا هدنلراقم ییاییحا

 براوامواعم هل زنش لادم هک ردا دع لوش ی رخآ عو رو یک كلنا عفد یاذاو

 یهثنایک دن لام ذخاو تایانج شراو صاصق هلوا نک: یضسن هد هنمزا شعب

 وه لاقب رونلوا ریبعت هلا داد ندنآ هدیسراف رولوا مسا هلادعو هل دعمو لدع و

 كفل مقتسم هلا سوفنلا ىف ما امو رومبا دنع یا ةلادعلاو ةلدعلاو لدعلا لها

 ردهحاس هرزوا ینداع قب رعت قوشو ردرمشت یموهفم روا دنح ىلوق ماق امو

 بابام الدع هلدع لاق رد هنسانع» ك.ردشلرار هللا هنسنر یهنسار ,لدعو

 قل وا كند 4هدآ رب هد هفحو ردلمهتسم ید مزال یانعم هدنوب هنزاو اذا یناثلا

 رد هننسانعم ریظن و لذ» لدعو هعم بکر اذا لمحا ق هلدع لاش رد هنسانعم

 لاق ردربتعم یساوا لداع نکل روالوا قالطا هکعلواو رکذیس اکا رد لادعا یعج
 زدلعتسم هنسانعع ضوعو ازح نالوا هدالباقم هنسنر و لیکنلاب یا لدعلاب هاطعا

 هثسسانع» هندفو رواک هنب زانعم هلفاو هضب رفو هوا رح یا لاذ لدع اذه لاقب
 نما واکآ هدالفف قرص هدحاب هاف هک هن بم ةنغیدلوا لداعم هنش ردلمعتسم
 هنصی رف هک یدایا قبس هدنشندح [ الدعالو فرص هنم هلالبشال هبا ربغ ىلا یا
 مهذب اومسق لاقب رونید هکلرار ل دعو رلیدابا ريشا هاا هدف و هلا هلفالو هللا

 یا لدع هن لاقب رد هن سانعم تماقتسا قلب رغوطو هب ولا ىلع یا لدعلا يلع

 و هشتم ا * لدد ید لع عضو » 4 دیعسا تان هتک رب لدعو هماقتسا

 ماست ک۲ رل هک نالوا یعطق دارع یلتف هلغلوا ی دالح كنم ثالم مان عن رو م

 شومو دیمون اتتلطم هدعب ی دنا رول وا نکات یصالخ دعب نرم هک یدنا روتلوا
 یهنسفار لدعو رلیدلیا داربا ینلثم لدع ید یلع عضو هدنتح هنن نانلوا
 ردهنسانعم لودع لدعو هماقا اذا الدع مهملالدع لاقب ردهنساعم ققل رغوط

 روغو و لام اذا قي رطلا لدغ لا رد هتسانعم كود هئتسر لو و رک دیس اک
 بارلا كرت اذا لعفلا لدع لاق رد هنسانع« كليا تغارف یفشآ هب یشید هود

 لاجلا لدع لاقت رد هنسانعم كجا فرط رب بورا ندقنشآ ه یشید یروغو و

 لاق رد هنسانعم كلبا هب وست ىي تكمدآ یکیاو بارلا نع ىنعي هاحم اذا لحغلا
 باب روند همدآ یجدا دادو لدع ) لداعلا ( امت یوس اذا ناله االف لدع

 لبعف ( لیدعتلا) یک دوھش و دهاش رد لودع یعجج ردلعاف مسا ندا
 مکحلا لدع لاق رد هنسانعم كلبا مک هڪ رغوط هرزوا قح کاخ هدننزو

 اذا

3۳ 



۱ ۱:۲۹ 

 هل يخف كلاد ( ةلدعلاو ) هبیسک كلادو ىف كيم ( ةادعلاو ) هايم كنيع |
 كالا ارحا یلاح و سا نالوا راکر دو ماف ی . اشتسا هدلوقعو سوش توخ نوھ

 ظ هزوک هب یلاوو ناطاتس وا رجعت كايا تلادع هد 1 رد هسا اعم

 هلادعو الدع مكاملاو یلاولا لدع لاقب ردنرابع ندکلنا فاصناو داد بويا م مسو

 لد ەر و قلاب یحش وه لاق و راج دص یناثلا بابلا نما ةلدعه و هل دعم و هلودع و

 لدع لحر لاش و عمجل مس اذه و دحاولا لقلب لدعو لو دع نم لد ا وهف

 رد لودع یھچج روک لد داع لعاف ے ۹ ند هروب س هغيص ی يد دعو لدع دارا و

 لداعو نولداع یا ل داع موق ا رولوا لمعت له قر هل وا عجج مما لادع و

 هل را تا ییلصا ردشل وا فصو هغلابم رد ردسم لصال ویو رولوا ضیا

 لاخدا دن ات رم هلل را تعا ییفصو و روند لدع أما بولوا تنهام

 رول وا ر دصم نیس هلک ل ۳ هکیدد هدر اصب فل و٥ روند هل رع ةأر بول وا

 سی زن نک ینوءو یعج و نا هدم ر وص و هنسانعم لدع وذ رول وا فسصو هعلامم و

Eلدع  eosلدع ةوسنو بقا هاو ل دع لاجرو 4  Aرک او  

 ید نا هک هتن رولوا شفلوا ارحا هتسارج كرل هلک نالاوا فصو بورلوا ردصم
 لدع هل راتیا ارحا هرزوا قلوا فصو هثوم یردصمو ثا هلساوع ةلدع ذاضا

 هاذ هدنروصوت ار ز یدلیا تداکح ود شن دلیا قاا بينات تف 4هق هلک

 تلادع نه نالوا هب س وعتم سد رول وا جم ی 2 اتو 9 هیدن ل وا ل وقنم

 ران هدنانلوا ارحا هنسارجم فضو و رولوا اود ردهنلابم یانعع هک یراشما
 ی لداع نایل وا هززوا" بز لدع هکر د حراشو رولوا لن هم تا ڏڌ یک تافص

 هکیدید مود ص باهشو رول وا غی وست هلا هغیص اراشعا هنتبفص و هسا رو وا

 لص! ؟اوئساو و رول وا یواسم تن ومو هاو رک ذمو دحا و هد ردصم هب ت وعتم

 تم وبح م ید د جو نوا رظنلا عو طعم یهح 1 ردضم هد روصو ردد ر طم.

 ةيقيقح تیفص و یب نهم بناچ هدیا ار ز رداکد ییانم هکو لوق نالدع نالجر

 یدید روناعجو هینثت هل راتغا یلاح نالوا اهیلا لقتنم هسهاک هک هتن رد دارم

 ۱ هلس رام مظو ر راح بودا هداب ز ییسهعیص لدع هلند ندهدا ربا هدحایسمو -

 . منش یض د حیا لدع ورف ةلودعو ةلادد لدع ند_سماخ باب كلذک یدلیا ریش

 وتد ر روک ر یعجو همت تلک رونلوا قالطا هربغ و هدحاوو دارم 1 یت رابع

 جد ردصم ندننات باب بولوا فص و يک سکش هروک هکوب ل دنع 1 صیصت

 فیصوت هغلابم هلا ردهم ارز روا وا شل وا ا ر ا تعا هد كاته کیا هلغلوا

 رولوا قانم_هنوقم لاما یکدید رولوا عج و یا



/ ۱ ۸ 

 نفعنمو "اسو هفعلب و رولبصآ اکا هغوف بواب دازوا یروف را هنب رزوا یلیم
 هرلذا هکروید هغ نالوا هدنزرط 4: وا هدنکدزوا كنجاغا امرخو روند هروماج

 «:کدزوا امرخ نالوا لقمصب هع وا ربشت هک هتل راراقح هنس هبت قر هصب یرلفایا

 ردندآ هپ زفر هدنع هلجعو ردظوش* یمانعم تعرس هدنس هلج كران و رونید
 ن رع ( یلجملا ) ردراد رب هدالاصتا كمارح دم هد هکم ( لیلا راد )

 لجملابار# ب نامع هنمو رولوا دارم یبهب ع ددکعد بونم هب هلعع هدننزو

 هنمو ردو سام ددعاچج لعع ون هل رک تابع 1 لڪ جلا ) ) رد دادند و ءاتفو و

 روبص ) لوجعلا ) ردندااع مالعا هک نایلجعلا ىلع نب دعسو دعسا حوتفلا وبا

 هنر وع نارمحو هلاو شملف یوا یلدلوو روند همدآ . نڪ هوا عبط اب هدننزو

 قالطا ندن راک دليا ددر لا هلعع هوا یر ندتشسارطضاو عرح روند هب هقاو

 لاش رونلوا قالطا همولواو رد لئاجګعو هدننزو بتک رد لجع یمج یدشوا

 ردفرصنم ربغ دو یک لوبعو بوعش هکر إد ججرتم فال یا ل وعلا هتمرص
 ی ] هوهق لوجعو روا وا لخاد ید فی رعت فرح هلیدب هڪ هیلصا تیفص و

 رب هد هکمو دنهللا یا لوجعلاب انمعطا لوقت رود هماعط یرنصتخم نانلوا ریبعت
 هرلوبنالوا یصتخم ( لیحاعلا ) ردشلیا رفح یصقدوخای سهثدبع .هکر دیهسا ویق

 ریسبعت لوب نی رغوا ردرالو یحیراو هللا هلع هلزنم بویلوا هارهاش هکرونید
 ( یلیجمل ) ابنارصتخ یا قرطلا لیحاعم او ذخا لاقي رد لاج“ یدرفم رونلوا

 هک روپ هلتعرس زيت زبن هدنزو هنییج ( ةلیجملا و ) هللا رصقو یس هینب رغصم

 قلا هوهق هدنزو رب ز ( لبجعلا ) امی رس یا ةلیححلا و یلیجملا راس لاقب رونبد

 ندماعط ولفلکت هرفاسم دوخای رونید همصتخ ماعط نانلوا ريبعت قلارفصو

 تاب رب هدننزو هباتک ( هللا ) رونبد هماعط هع رصتخم نانلوا راضحا مدقم

 هصيصم ( فی ال ما ) ردفورعم حومه ی هدنن زو ءارخګ ) ءالجلا ( ردیدآ
 هم را وذ هدنزو یر کین 1 لع ( ردیدآ هدلب رب هدلح ما ج جاسدلا جرم هدنن رف

 نب دب ردو یم سلا: سادرم نب دم زو هنزح مان هبلعث و ردیعسا یسهقان كرعاش مان |
 نب نيسح قر هلوا تفص ( ل ]هعلا درع ( ردیعما ىرلسرف كرل هك مان همصلا

 و وسو یدنلوا رگذ وب وس كلوهع ( لیحاجعلا ) ر دقت ثئدح مان دم
 مسا( ةلبعتساا ) زردیا لکا بوقص یسولط جوآ هکرونید هنب رلدقص شکو ب وس
 لوقت روند هلو نرغوا بی رق هلزیم هقشب ندها رهاش هلیس هيف لوعفم

 لاقي اذكو ةرمدنلاو ةب رقلا یسء قي رطلا تالجعتسم هذهو قی رظلا نم زاععتسم

 رشد نک كشوقرب هدننزو ناس ) نال ما ۱ عدح و قیرطال نم هعدخ هذه

 ( ةلودعلاو )لصف كنیع ( ةلادعلاو ) هلیوکس كلادو يصف كنیع ( لدعلا )

 تانیع



۱ ۱:۷ 

 نوجا مدلج هدیک هتعس ر بودبا بوکر هنسهادیمی هناجگ و هلاجم و بک ارلاةلاجع را
 « تک ا را هلاجع بیتا *لثلاقو رای ااضتقا كلا ثکم نوجا كلا هل رد رطح هماعطامرخ

 یرسک كع كلذک هلاڪعو روناوا برض هدهنسن نالوا لوصا لثمو

 ندنتف و اصلي يض هلرلسع هلڪعو لدغو هللا هروسطمو مه ( اعا ) هلبعضو

 لوق رونلوا قالطا هلیلف نبل ید دغ اص نوعایر غاي یدنک دقالذوا ۳4 مدقم

 هریغلوا هسفنل بلاطا لععي ىذلا نيالا یهو ةلعم و العم و هل او 4 ى اناقس

 هلاسع هرزوا روکذم هجو اماد هدشزو تدح ( لحما ) ریس نالنم یراق |
 روندهمدآ نرونکیدوسلواهنلها اعادو روندهنابوجناغاصد وسیراک ایا قالطا

 رد هنسانعم لع هل یس هینب لع اف مسا ( لععلا )لات اب لها یاب ناک اذا ی

 ندامرخد وخای ندماعطی نی زورونس(لوعملا ,)هدننزونامر(لاعلا )

 لاسبانانا لوقت رونلوا لاعععتسا هدنلکا بوقص نامه هلجوآ هکرونید هثیش مفصرب
 هل قیوصو ردشلبا رارکتینوب فلوم رقلاواسیلانم فکلا عامج یا لوح و
 مت ار روا بو لکا فلت ام کرد هات لوا ربما

 كکرا هدننزو روس ) لوععلاو ) هلی رسک تبع ) لععلا ) رولوا ه دن هام

 هدرلاصبو ردشایاذحاسم هداروفل وم رواک ليج اع یی كني" رونید هیغازو
 هروک هنناكحابصمو ردشلد می رمصت یتفی دا وا لییج اعم یعجج كل و جک و لو ج یعج اک
 كب رفمو هدنن زو هینع رد هلع و هنت ردلوعگ یعجو هلااه ردهل کین وم نزاع

 ردرینانس یعج هکرد هدننزو رودس هکر دیعج كل وجع لیجاسجع هروک هبات
 ندقدلوا رو ی دنلوا روصت هلمع هنوکرب هدنعسف یغازو هر وک هناي كيغارو
 | هتسملع یبوم داعیم لباسا هکیدید ی رم دو رول وا مدعنم هلک لوا هرکص

 هجو یراکدتبا شت سر, هب یعازوب یقیداپ یاس مدقم ندرلوا مات مالسلا

 یا لجعم ةرقب لاقب رونید هکنبا یلیغازوب هدننزو نسحم ( لیلا ) رد هیس |
 لع هریک تم ( ملا ) دما ر اتم ( ل و )ام اقا

 لجعیج ردبخ رچ ویق هکرونید هالودو رونبد هنمولط وصو ردیثنوم كنس
 رابنا رهشو ردیسا كنوارب و هدننزو لا-بج رولک لاجعو هدننزو بنع رولک |
 هلناصف ( 1لا ) ردامسم هلیمما كنوناخ ر مان لع .ردیدآ مضومرب هدب رق |

 رد لاجعو لاجعاو زساه رد لج یجج روید ه وجوقو هب یلکاقو هبه رع ||
 هوپ كب هکرونېد هنخرچ هود لوق یلع رونبد هالودو هخرچو هلک كیع |

FFرونید هنسهب ع سو هب هرکست قح هدشاط لافناو باوئاو هنسانعم هلام رولوا  
 نالبای هدن را :ک كن وبق E ه> تا لوشو رولوا هدن ز رط هةر نوا 3
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 رز رصد كم رواک یاحگ یمعمب تندیف) نالی ر روند ا نالوا هوبا ییرشم

 هل رک كنیم رواک لاعع یرلهج كزيجگ و نالو هلي كاع رولک لاج و
 هدنرخآ ارز هان هنکیدنک بولک كباچ روالوا قالطا هنابعش رهش نالجمو

 ردیا هولح قرهلوا ءاطشالا میس هدناهذا «الابخ لوا هلناوا یبافم موص

 ردندسان مالعا نالجمو رولوا یعکح ردف هتفه هدنرنادج و ك رلیکایرت ارص وصخ

 یب هکر ب و ؛لعم ینعع لج را لی لاقب زده: انعم تموا هد زو لیعش (لب عتلا)

 دروغو نانلوا ریت نسکو هقمصاذا لګ لاق رد هدسانعم تابا مدقو قبس

 ( لییعتلا ) لبجاحم هلعح ذا طفالا لجع لاق ردهنانعم قلف لیحاحم یتسیروف
 ین« هرماق لجحت لاق رد هنسانعم كلبا تالنحهواو تم وا یدوب هدننزو لعق

 هلعجاذا طقالا لجمت لاقي رد هنس انعم إف لیحاجم ین-یروق دروغوبو لجم

 ندقمردنوط هااهاجم یشیار همدآر 4 .دهنسابع» كم دوبا (لایعنسالا) لیجاجع
 هثح ادا هلععنسا لاق iE ندکلبا فیلکنو سا ود توط هلا هلعمو

 سم هدمو ردهنسانعب كلبا بلط یتسلیآ هل هدصوصخر كمدآ رب و لج نا هاو

 هلا هلعگ ندنمش یدنک 2 ءایا :غلکتم هد شنم للذ ابلاطیا لیعتسب نالف
 هقبساذا هلتسا لق ردهنسانعم كليا مدقو قو ردا فیلکنو بلط یرویم
 سوذل اش روا وا فرعو های نک توتج تاج قوا هدنز زو یر € ) ىلععلا )

 نالوا رتطاحو الاح هکر دیلباقمو هد زو لآ ) لحاء) ۱ مهسلا ةعيرمسىا ىلع

 2 لاق هدم و رو.د في ENR قح هل وا هدرا نامز 1 هک روند هد بس

 لاقي ردهتسانعم كلبا مدقنو قبس هل رسك ترمه ( لاجالا ) لج الابلح اعلا
 تلعا لاش رد همه انعم تم روش ۵ 3 ءا مات ا یقلخ 4 او هقساذآ دز کا

 ثادح ( لجعااو ) هدن زو نع ( لجعل ) ماع ريغ اهد ۰ تقل اذا دفافلا
 مدقم ندنمام یسهنس هک رود هب قاب لوش هدننزو حج غه ( لاعحلا و ) هدننزو

 لبق چم یهو لاععمو لجعم هتالاق هل با ر اق یرد یسیرو و بروغوط

 بودروکوج هکروند ههقا لو لجعمو هدل. شیعی لوط لمکتسینا
 نامه بوتلاق هکعهرب یکتاکیدلیا عض هن وک ۱ یاب نہا ت٤ ءهترزوا
 لاش روند لج هد هس رک دی سپ رود ید ل هل. روناق بوا رحم

 امرخ لودشو تلو اهر رغ ىف لجرلا تعنم؛ نيح تناك ذا ةلبحم و لّجعم ةقان
 هکر دم یا هاڪ رد 2 ك لاق هل با روش رب هدم و هد. رط یماعخ هکروند هنحاعا

 هود نالق یرد بو : وط مدقع ندنها دی هفت ره مرکم ) لجعل ( لیلا لوق

 هبط كرلایع ( ةلجعلا و نجعااو ) لي «یرہک ت ( احلا ) روند هنکشوک

 1 مهل وق هنمو چ اشلا .زآق یکی < ینیحام عامل دوم تهی نایت وا تیر هلا هلعع
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 بن هق رهلا بصعوهو سرفلا لولثع باصا لاش رب هد رزوآ ها لب هک روید
 | هالترص كکرا لشعو ردیسهبنک كنالترص یشید هدنزومذح (لبثعما) رعشلا هیلع

 یدوحو هکرونید همدآ نایلیا نیز زکرهو بوی روس نهدو بیطالصاو رونید
 نزفبالونهد الیا ل نع لح رلاق رولواشروم شرات یلافص وج اصو بویلغب هجا رد

 لاقت ردهنسانعم كج یرکا هلنلراص یرکا كيک شرف هدنزو لصف ( لثملا )

 هدن تع لاق اک هاوتا ريغ لع تربحاذا لوالا بالا نم اع هد تاتع
 روند همدآ كوي یراق هد زو طبرلع ) لح.علاو ( هدننزو رفعح ( لب )

 هدننزو هی رفعج (فیلصملا) رود هاق یسهلوتم لاوجومولطو هرف كوي شککو
 ) رلصعلا ( رددآ كا وص رو ردى دآ تض رار هدنګ مان عيلبلا یداو ندهماع ضرا

 | رغآ رغآ هلجوک ندرب یئان ندکل هتسخای ندکلریپكب كمدآرب هدننزو هجرحد

 مرهنم ضوهالا هيلع لقئاذا لجرل لصح لاق ردهنسانعم قاوا راقناق بونرید
 اهر هدننزو ساطرق ( لاكتعلاو ) هلی درلذیع ( هلوکتعلاو لوکتعلا ) 2لع وا

 یرلقدهآ هرلح د وه نوعا تن ز هلوکتعو رون دهنمقلاس دوخای هناص كنملاس

 هوا یرب نک ردیک يکمقلاس هک رونبدهلکس و نالوا ند هد سن راسو ندکو ب زیءاکن ر
 قذع لاق رونید هنلاد امرخ یلمفلاس هلیجفر یرک كماک ( لکتهثلا ) رونلاص
 ی رلکدد هل وکتع یبدوه هدشزو هح رحد (4 ما زا لک بی یا لکنعتم

 رغآ رغآو ةلوكتعلاب هنبز اذا جدوهلا لکثع لا رد هنسانعم كاتفیز هللا لکسو

 هدنن زو نالق_سع ( نالکتموذ ( البشو دعب یا لک وه لاش رد هنس انعم تاب

 هکنویا ردرلعما لنيك (ةلسعلاو لجعلا) ردکلمر ندنع ك ولع نانلواریبعت ءاوذا
 ردنرابع ندکلیا یرصو بلط مدقم ندنتفو یهنسنرب هکرونید هکلنج هوباو
 لنعو درا يا سلاو لجملانم .هرما لتتخا لاش ردموم دم نو 1
 بابلا نملععو الجع لح لا لجح لاق ردهنساتعم كموبا زولوا ردصم هلجم و
 هن سانعم هاچ روند هغعلاب نفعتمو هايس دوحاپ هغعلاب لجعو عرسا اذا عباراا

 بودنأ ریست هلکن و طیب هدنس هک رک[ لو ۴ ناسنالا قلخ ] هکر مج نم

 E زدیسانعم تعرسو هل دا هکلب هکیدب د فی زا دعب بغار نکل

 د ز قلخ ی ردشلوا قولخح ندنآ هک ای وک هلغاوا یتیهام مزال كناسنا تاشو

  لجعلاقلخ رایدیدراو بلف هدنو رلطهبو ردنعضتم ییهغلابم طرف رلریدم رکلانم
 تعیبطرب ندنسهلوبجم عیابط كناسنا هلع هکايوک رلیدلیا لیرات هللا ناسنالانم
 تەرس قالطا هلګ هنعلبو ردیبم هنسهتکن هیش هننیدلوا ورجرب ندنقالخأو

 فتك ( لجعلا ) رولوا نيطتم یک کیدروک یب وص یتارط نامه هک ردندنسانعم
IEE ۱هدننزو ریما ( لیعلاو لیاملاو ) هدننز ناشطع ( نالجعلاو )  
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 فنع بوئوط ندنابرک اي ندنسکوک یدآرب هد زو لتف ( لثملا ) هنسانعم

 یکی راکدر وک بوک مرجویرغوا ردهنسانعم كمروکبولآ كرهبروس هلدو
 یرالوب كراوظو هلمعف افیتع هرجاذا لوالاو یناشلا باللا نم التعهلقع لاقب
 لسانم دحا یی اهداق اذا هقانلالتع لاق رد هنس انعم تمدن بو« رواق ندنبد

 هلتع لاق ردیعواطم كروم یابنعم هدتن زو لاعشا ( لاتعنالا ) اهداقف اهمامذ

 هلرهبروس بوئوط ندننابیرک  ندنسکوک كمآرب هدنزو ربنم ( لنعلا ) لشعناف
 تعرس هشبا رش هللبتصف ( لثعلا ) رونیدهمدآ نالوا اناوئو یوق هدننابكمرتوک
 ( لثعلا ) عرسا اذا عبارلا بابلا نم الثع ملا ىلا لثع لاقي رد هنس انعم كليا

 كي هکر وند هیسک نالوا ردا باتشو تعزس هروشو رش اعاد هدننزو فک

 ردهنسانعم قریب هراب هراپ ییهاسنرب هدننزوهجرحد ( ةلتنعلا ) رونلوا ریبعت رش
 قلرا ندي اکم مدآرب هد زو لعفت ( لتعتلا) اعط هقرخ اذا هلنع لاش

 مادناتسس هدننزو مهرد ( لوتعلا )یناکح راالیا كەم لتعتال لوقت رد هنسانعم

 لاق هیلوا یوق هبنرم كج هديا انغا ینروع دودی یتکرح الصا هکرونید هیسک
 بود دیش هلتزو مهرد فلوم هجرک ءاسنلل «انغ هدنع سیایا لوئع لحر

 ( لتانعلا ) رولوا قانع هارو هلکملبا ممر هلءال دیدشت هدنسهدام لوئق نکل
 روید هرانالترص ندا هراب هراب یس هلوقم هشال كحمدا لک ا هدتنزو لدانع

 نالوا باوص رداطخ هلغلوا عقاو لتانعلا هابظلا هدراهخسن رثک | هکر بد حرش
 نالوا افلطمرداج هلنیتحف هدننزو فتك هللا هثلئما ( لثعلا ) ردقلوا عابضلا

 هنسنر هلنینخف ( لثعلا ) رونید هبهنسن نالوا نوغوبو یریاو روند هب هنس
 ۱ یا المد ناک اذا عبارلا بالا نم الثع *یثلا لثع لاق ردهنسانعم قلوا ونک

 اظبلغیا الثع ناکاذا *یفلا لثع لاقی رد هنسانعم قلوا نوغوو یریاو ارثک
 هغای هحهقفو ندا هطاحا ینرلقسرغبو یس هنکشا كنم نویق لئعو امض
 نجاعو قلاصو تمس هدننزو بش رق ( لوئعلا ) رونلوا رببعت زوج هکرونید
 2 لئوئعلا ) رونید,همدآ نالوا قوج یرالبق كنسهدوکو كنشابو رونید هیسک
 رونیدهناداوقجا هدننزوروبس(لوتعلا )ردفدا م هدلوایانعم هال وع هدم زور ونص

 ةا لاش روندهنجاغاامرخ رسقدفوو قلصت نوغوب كوهدننز وبنکر دلوئعیعج
 ۱ رولوا فصو هلاقصابف قیصوروک هدننزوهبرفعح ( ةيلوتعلا ) هظیلغ ةيفاج یالوفغ
 دوخاب هلال شقورب هدننزو بانك ( لاثع ) ةثك ةربیک ىا ةيلوئع دي لاه

 یراراوطینع, ینعسق لامهل سک كيع ( لثعلا ) ردداهردرب هدماذج "هلیبقضرا

 لاق روند همذآ نالوا ردا تیاعرو دیش یکی کرک بودهزوک بوروک هجوبا
 هنریکس تنسیلپ كنم تآ هدننزو زوبنز ( لولثعلا ) هوازا یا لام لثعوه

 هک رونید ۱
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 oa تموم رس

 یدلیا ثیدح تیاور ندالوکأام نا ردندحم هلناص* ( بع ) هدننزو یر روئید .
 نىلاق هدننزو هنیفس ) ةلمبعلا ( ردعض ومر هدب رغم هدننزو هرم رتا ةبم )

 رود هدناز ج نالوا هد> رق هلع 2 رلبع ) ةلبنعلاو لبتء)ا ( رد ههنک رب هیقنم

 لبنس ( لبثعلا ) رونید هثیش نوفو هدننزو طبالع ( لباتعلا ) هنسانعم یظب
 يضف كيم ( لباعلا ) يان دنرادوحو تطاق رونلوا یالطا هرع ینز هدننزو

 رد هنسانعم كمر ویلاص بلسمو شو یهود هدننزو هح رحد ) ةلهبل ( روید

 تكلیا باعمول هب هکر هل رسک كاع لاهبعو هله بع واهلها اذا لبالا لهبع لاقي

 (ةلهبعاا و) هلیعف كنه (لهابءلا ) هناعاذا الاهبعو ةلهبع هلهبع لا رد هنسانعم
 لحابع لبا لاش روند هرل هود شل ر ویلاص تلسم و هلاص هیات هدر زو هح رح دم

 اقلطم دوخاب هنع كولم ىع هلایقالوش هدنن زو هلدابع ( ةلهابعلا ) ةلن«یا لیمو
 هبلناقرطن لاوز ندفرطر الصا بولوا رارقرب هدنرلکلم اعاد ةكروتند هک والم
 كولا اوراسنا ةلحاب ةقوسا ناکام لاقل هنمو هدنن زو رقعح ردلهبع ید رفع
 هلهبع نالوا رکذوو هنع اول رب لف مهکلم ىلع نورقلا لابقالارهو ةلهابم)ا
 رد رلشش واهینشت هرلهودنالوا هدشاب یدنک بویلوا طومو دیقم کر داو
 هعنمو رع هلیسسهیه لعاف مسا ( لهبعتلا ) ردنوجما مج دیک ات ءان یهدنرخآو
 نفل مان صحم هّنشاب یدنک بوی وا ٥ ند هنس ر الصاو رود دمدآ یحاص

 نکرولیروسالر" هکر وند ۳۰۰ وي نالوا هدالر هال دف ( ةلتعلا ( روند همدا

 راردا مده راود هلکنا بولوا هدنز رط كزکد ولشاب ناواپ لوق لجمع رولوا

 یرومدیآ كرلیحاعواو كرارکلودو ردقج هلواتنآ ی راکدتبا ریبعت وکسوک هدیکرت
 هقب وط وه وص هکر ونید هکنکد ن وغ ویو زود ۵ب هق ا نابل اق هبکالصاو ر ونې د هنلآیرلکدید

 ردند اهتا یلسلا دبعن هلتعو زساه ردلتعیمج روند هاب متو رونلوا رییعت
 رلیدلیا هیمست هللا هبنع بودا رییغت ءرلترشح سو هيلع هللا ىلض ماع رخ
 بوروک هب رک هلغلوا نم ییناغو تدش بولوا یمسادئرلتلآ نالوا رک ذهلتعاریز

 شارتاقرهلوا تعفنمی و ریلناعوتمو لوک اهلمالدب دشت و هلی (لتعلا) راپدلیاربیغت ۱

 طظبلغ قاج عونم لوک | یا لتعوه لاق رونید هبسک ظیاغو لدکتسو نادانو ||
 یعجروتدهراکتمدخ ور وتب ده رج وداع راهدنن زو ریما (لیتعلا) روندهغارزمنو وو ۱

 دیدش یالیتع :آدلاق رولوا تصوهدیدش ضرر لوتعو هدننزوءالهج رولک ءالنع
 رظن روتید هدناز ل نالوا هدح رق هدننزو تدنح و هدننزو ذفنق ( لئنعلا ( 4

 سس
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fبابل ارم البم لبعو الوبع * ۶۱۱ لیع لاش ردهنساذع» هلابع هدرلت و هلن یه 4  

 باب روند ه هنسن تشردو یرا هدننزو فتک ( لبعلا ) مع اذا عبارلاو لوالا

 یراغا بولاق هنسئرب هلی منک كنءنمه ( لابعالا ) ردلعاف مسا ندعبا ر
 لصالاق هروک هناي كحراش شیاو ظلغ اذا "یثلا لبعا لاش ردهنسانعم

 هد هنسن راس هد بولوا عوض وم هصیصلاب هنسلوا ضاي بولیلاف كرالوف
 لبعا لاق رد هنسانعم كلکود بوود یغاربب كجاغا لابعاو یدالوا عبس ون

 رهشلا لبعا لاش رد هن ساغم كمرولب یرافارببكنحاعاو هقرو طقساذا رضا

 لوف لع هنشانعم هه روند هنانف هدننزو ءار ( هالبعلا ) هقرو رهظ اذا
 ردیما كنندعمرقاب عقاو هدندالب سیقو ردبرل."ا معضوم ج واو روید هننالواقآ

 هلن نصف (لبعلا ) روید هن هنسل لکیهلا مظعو دیدش هدننزو لدنعم ) لیذبعلا (

 كنجاعا فرط رونید هغاریب نالوا شورا قشرویق بویلوا طسنمو قحا

 بولوا ظیلف كرو نم رش لوق ىلع روند هنشع كنحاغا یطراو یک یارب

 رونیدهغاریپ هد رخ لوقطو رونید هنناصغا نالوالاص هکلیا تغابد هلیسیدنک

 دلی هلکغد هغآ رەب ندبا روهلن زونهو روند هنا رب نشود ند اقا دوخت

 یصفكابع ( ةلابعلا ) رونید هنرغ نوزواویمب هدننزو هسنکم ( ةلبعلا ) رولوا

 هلقیا هتلابغ و .هنلابع هبله ىلا لاقت ردهنسانعملقل ینلرغآ هلفیفخ ویدیدشن كمال و
 ریما ( لیصو ) ردندنع كولم ناذلوا ربیع ءاوذا هکردبیحر نا ( لباعلاوذ )
 نا موقغ لع + رد راشاوا ضرقنم الا هکردهلبقرب ندهراع برع هدننژو

 همولوا هدننزو ووبص ( لوبعلا ) ربمالملاهیلع حوت نی ماس ن مرا نب صوع
 لحرال كلد لاق بوعش هتیعشا یا لوجع هنلبع لاق هنمو ردهنسانعم هم رونید

 هکرید چرته ردییبم هنبریوصت هینم لعف ثبنات هداروب لوغ هتلاغ لاقب اک تاماذا
 تاقنوتماذحخ ردفمصنم ريغ سب ردیسا كمولوا ینعب كلهم یکبومش لوبع

 هک رولوا هاک لدرس تیفصو مو ردندلاس انعم قرو طوقس دوخي ندندنانعم
 غاط هدننزو باصس ( لابعلا ) رولوا لخاد فیرعت فرح ینداکا یک بوعش

 اصع ندنا ىح بولوا یراو نیلاق یباغا كنآ هنسانعم لبح درو روتید هتک
 ردیورم ندراضعب یعیدلوا ندنخاشكن ۲ مالسااهیلع یموم یاصع رونذوا ذاخا

 یرلشاط هدننزو رجا ( لبعالا ) ردپعما لجررب هدتزو رهوج ( لبوع )
 هکرونید هشاط نالوا ظبلغو نشخو درس تیاغب دوخای رونید هغاط نالوا قآ

 هربع رانا نب ةلبع ردندیماسا هدننزو هفرف ( هلبع ) رولوا هایسو ضایبو مرق
 هک یدبآ نوناخز-ندن رزق شیرق هدننزو هحمط ( هلبع ) ردد لار یمهلسق
 ییبع هدنراتبسن رونل وا قالطا تالبع هنقلخ هلیبق لوا یدیا یسهدلاو تن هلببقرب

 نوید
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 هنسانعم نابیاس رونبد هثیشندا كل هکلوک اقاطهدننزو باح-(لالظلا) رونی دهنیلاقو

 یعباتلا كلادیانلاله هدنن زوباتک ( لالظوبا )ردعضومرب هلم ك اظ (ءاللظ)

 عفاوهدرک نآرقینعی ردن رابعندن راهکنوک كنتج دنن زوباتک (لالظلا) ردي اینک ۱

 ردرهلالاللن و نویع ولالظ یننیقتلا نا ] یلاعت هلوةیناکردتنج لالظداندلالظ هل جلاب | _

 قلجاغا نبت (للظلا)هجاوما یار حلا لالظ ینتتشهدا لوقتردنرابع ندنح ا وما كنا ۱

 للظ ی عانح رسا لوقت هړ غف و ط شن وک اک االصاهکونید هب وص ن دڼک ب وقآندننلارا نابابخ و

 هکلوک هدننزو ليفت ( لیلظدلا ) سمشا هبيصتال ر جات ى ر ىذلاءالاوھو

 تراشا هلکنک دای هلبجاف نوحتا فب ون یندآو ردمولمم هک ردهنس انعم كا
 لدلد ( لظلظلا ) اضب وخم هب اش اذإ طوسلاب للظ لاق ٠رذ هن نب انغم كفا

 ها زو دادش ( لالظ ) رد هلظاظ ید رفم هنس انعم نفس رواد هرلیک هدنن زو

 رد دا مصود و

 ف وكلا مکحو ی راعا د مو یدنآ ناشیذو فرش هدا یموق ردفو"رعم هک د

 تاوذ رفن یعرکی زوب نداصصا هله كيع (ةلدابعلا ) ردررعاش لدع تا

 تاذ رفت ترد هدقدنل وا نکرد قاطمو ردایسم هلا هللادبع یمهلجج هکر دما ک ۱

 صامل نورع ن هلادبعو رع ن هللادبعو سابع ن هللادبع هک رولوا دام فرره

 هدب اب و یرهود ردلک د لحاد دوغ سم ن هللادبع ردیاراوح ريب ز 9 هلل ادم و

 یروهب ز ن هللادع بودیآ سصح 4 هئالل یرهوح هک رد حراعش ردشا؛ا هون

ل وم ردنرب دح ور یاب تكف)وم رداهقو یأروو یدذبا رک ذ
 هدنسهدامدمع یو ف

 ندنعج یانعء تان ز) هادم ردن د هلو ا ىسەلك هلدابعو یدلیا تو د

 هتسایاق ضرم نالق هدند هدننزو لابا هلفاق ( لبقابعلا ) ردفسشمو توغ |

 ههنسن یموبو یریا هدننزو لبط ( لبعلا ) روند هنسایاشب تبحو قشعو |

 روند همدا واد وک نلاقو یربا یرلکنک هاذ یف هدیاسا ردغفص و ندهلابع رود

 مته یا هلبع ٌدقا و لمع رب و لحر لاق یک لابح ردل ابع ج زدهلمع نوم ۱

 ة رصشلا لبع لاق E U A be PR امت ینغارب حج اغا زوا وا ردرصم لبعو ۱

 نرم نوزواو یصی یرلکدید هلبعم هفواو اهقرو تحاذا یناشلا بابلانم البع |

 ردهنسانعم كلی درو ربکو ةلبعم هيف لمحاذا مهسلا لبعلاقب ردهنسانعم كمروک

 هب لبع لافب رد هنس انعم تقلءا بولآ ییهتسنر و هعطقاذا بع لاقي ردهتساتفم |

 لاقب ردهنسانعم قوا یرنویویریا هنسنرب هدننزو هما رک ( ةلابعلا ) هب بهذاذا |

 سانت هک رد ل عت نا هدنننزو رفمح ( لدبع ) (۰ ةلمهلا نعلا لس « )

 (لبعاو) هدننزو دوعق (لوبما) امض ناکاذا ساذتابابلانم ةلاب «یش



۱۰ 

 راطانم مهلانام اهب نی ریه اهن او اف مهتلطا ام هوا موس دیو مغاولاق هالا

 دام ندهلظ نالوا دراو هدنفح هکبا e شا ہدع رک ن ۳ ید رهیلع تای طاق

 لاله هل ربات كن لت آ | یمهلمج ىدا راو موم داب ول نر هکی دب ا بام قبطم لوش

 ثرارح تدش یدبآ راو باد هعطق ر هداوه نوک ڳوا شعبلادنعو رابدلوا

 لوا موفم باص“ یلاعت هسماپ رایدلیا اصلا هتک نا نوعا تحارتسا نداوه

 رلبدلوا كاله هدنتلآ هله لاب بوک ود یک فقس هنیرزوا كنعومع كن هذناط
 م4جرح یاوثنا لع نوک ید یلاعد هاب هک رلیدبد نرسشم شعب هک ربد حراش

 هدعب رلیدلپا نایلغ راهعشج هک هلوش بولوا راح هدهجرد تباهن اوه یک
 یک رطم هدن راک دابا لالظتسا بولوا رهاظ دولب هعطق ر هدنزو اود

 هدنزرط دفص هلظو رلیدلوا الهو قرتح یعهلج هلکلنا راطما شآ هنبرارزوا

 هدشزو درص ردللظ یعج روالوا راذتسا هاکنا نددرب و رح هک روند هرب

itند هیهنف تاریبعت هروک های كل رعم هک رد مجرتم هل رک كاظ رد  

 هدننزوهاتک ( ةلالظلا ) ردهدس نالوا هرزوا باب دارم ندنلوق راداا ةلظ
 ه لطظتسرام یهو هناظو لدلا ةلالظ تماد لاش روند هکل-کلوک یک ۳

 همر كنيمز هک روند هفسهراب دولب ننیروک هج نکلا ندف رطرب هدنزوناوهو
 عج سا نسب رد هتتسانعم لالظ _ِ كناظ ( ةلطلا ) هلوا ساات هکلوک
 قحالآ هلیص# كناظو یحفو یرسک كيم ( ةلظلا ) رولوا كد رلهکلوک رولوا
 هوا هدرل رایدو الاح رولوا ندلیق هک رونید هنرد اپ برع كوي نالوا ریبعت
 هيب الانم رک |یا هلظمو هلظم ذخا لاق رونلوا قالطا هد ه رداح ناثلوا ربسذ

 ( لظالا ) رد ناظم یرلهج رولوا ناکم سا هروک هاو تلآ مما هروک هلوا
 عبسالا نطب وهو هلظا باصا لاش روند هز و جا كغمر دنت زو لحا

 زین و و هم كناخ رولک لظ یمج روند هدهنزو 5 كغ هنق هودو

 تروربط هدنعارمعم * لاظاءللظا نم تج ولا اوکشت و وبشا رصاس ماب جاجمو

 ردعسا یک لکفاوب اره ز ردشل+إ ماغدا كف ىنعب فیعطت راهظا وحا نزو

 روند هر كويك راوص نالوا هدناف اكن دن [ هرد هدنزو هنیفس( الیلظا )
 لئالظ ېچ روشد هرازغ مو هب هعغاب نالوا ر یدک ینلحاغآ برط بوط اجعاجو

 قالطا هشوفر هاتسانم و ردکعد یحانوا هلّدس هکل وک ( هلظ عالم ) رولک
 رک ذی- هک ردشلفا نایب لا یرق یربمدنوعکی دلیا هبعالم هلیس کوک رایدلیا
 تج رخا هرکن اذاف نهلظ تاسبعالم عملا فو اعهلظ ابع الم ةينثتااف لابو

 رولوا هدنمکح ددع مسا هدنر وصوب نهلالظا تابعالم نه تلقف ةدع)اییع لظلا

  صخث كن هنسنرب هدننزو هباص- ( ةلالظلا ) ردلکد میخ كد نهاظ تابعالم

 هنبلاقو
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 س ت م دک ہی

en 



 وا
 TATED LONE هو اه در

 لاق ردلم تم هنسانع+ تياجو فنك لظو سعشب هتلخ اذا هئول یا راهالا لظ

 نروا بوب رو یهنسنر روارا مسا ندلالظا لظو هتباج و دننک یا هلظ یف وه

 هدننزو ریما ( لیلظلا ) ءاطغو رتس یف یا لظ یف وه لاق روند هب وتروا
 لظوذ یا لیلظ ناکم لاقب رونید هوپ نالوا لهکنوک اماد لوفیلع هر یلهکلوک

 ردندانعموب قالطا هب هکلوک یماد یم ةفلابم لیلظ لظ هسنمو لظنا مئادوا
 كنهزمه ( لالظالا ) ردکعد هکلوک ویوق کب هک ردلوجم هبهغاابمو دیک ات دوای
 رب هنسنرب و لظاد راصاذا انمو لظا لوقت رد هنسانعم قالوا یل هکلوک هل رسک

 رد هنسانعم قعصب یم هکلوک هلکلک نیش كب اکإ دوخاب كع روب بوتروا یگیش
 هةكذوك ( لالظتسالا ) ةلظ ىلع ىلا ىتح ییماندوا ینمدغ یا "یشلاینلظا لوقت
 ۱ ندهنسنر و همق دف و هيلا لام اذا لظلا لظتسالاش رد هنسانعم یقهرونوا بوراو

 یشلانم للختسا لاق رد هنسانعم كف هکلوک هلکنا بودنا كل هکلوک ی هنسنرب

 قمشهراص كنب رب یر ی رلف ورح یمشاص تک اکثو كن هاو للطن اذا هب و

 هیماون .تفتلا اذا مّرکنا لظتسا لا ردمزتتسم یا هکلوک هک رد هنتسانعم
 ندب رحاو ترا اذا نویعلا تلظیا لاش ردلمعتسم, 4:سانعم قاب ی را زوک و

 مدلا للختسا لاش ردا رتس یە رمشد کر دلمءهتسم اس اھ قمشح بو رقشف ناق

 هجك مدارب هدننزو د وعق ( لواظلاو ) هلیصف كناظ ( لظلا ) وجلا نم راق اذأ
 الالظو الظ اذک لعفب هراهن لظ لاقب رد هنسانعم كلشيا زدنوک نوتب بوملسا
 هک هکر دشلوا عوعم هد هلناونع .هلبل لظ هدراهشا ضعپ و عبارلا بابلا نم

 هل وا هدهتسانعم راص تویلوا تقولاب دیقم هکر د حراش ردلمعتسم ید دک اشنا

 هما لمعخسم هنس انعوپ ماد دوخاپ لاط ن دکلام نا تح ر دندلف لوا وب

 ی ومسص» كن هل جم نالوا لوح دم هدو د) وا هتصقا و ردا و ص یتد ینیدلوا

 هدنس هفیص ماکتم "یضاع كلوب و رول وا دینم یرابهن قارغتسا ی نکا
 یال وا مال هنسهاکو هل میک كنالوا مال نسربد اذک لعا تللظ هکر اول وا ءاک
 ردن دنع اونا فرفخ نالوا ذاشوب و رد هدنزو تدسل هک نرسرید تاظ هلفذح
 یک تلم رلربد تاظ هلا لقن هاط یس هریک تن هف و زر مال یراسب ند رفو

 ماقا یا یتلظ هناك لا رد هنسانعم مارآو تماقا هلیحف كناظ ( ةلظلا )
 یهنسنرب هلرعط كناظ ( ةلظاا ) كتصع یا كنلظ هللالایح لا رونید هغلغاصو

 دزد هند تیام هلظ رو هنسانعم هیشاغ روند هبوئروا روا بویرو یرالیق

 ادتبا ندناههو ةلطربلا یا ةلظلا تح اندعق لوقت هنمانعم ناباس ردکل هکلوک

 هنبری ندا كلهکلوک كحاغا روید هنسهعطق ندیا هکلوبح بودیا روهظ

 [ ةلظلا موب باذع مهذخاف ] ىلاعت هلوقو رونلهکلوک بو ربك هل ۲.هک ووئید "
aaa RRR TOGO RODS RNA RRSA RIERA SCRE Gaara. 
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 عط هلیدب دشت كمالو یر. كاظ ( لدظا ) 0 دعا ءاللا لصف ه)
 سمش هل کو نوعاوا هکن وک امد رک سپ رولوا عا ندئموهفم “ف هکردیلباقم

 ءرکص ندقدلوا لئاز سفت هکردهنسانعم یف لوفلعو نوسلوا لئاز ندیدنک
 قالطا رولوا هدر یب وق هک هبهکلوک نالوا یماد سپ ردنرابع ند هکلوک نالوا
 رکصدلاو ز فو ردف هلاوز ندحابش لظ رد رباغء 99 ضعیلا دنعو هفت وا

 لظلا ىف اندعف لوفت رولک لالظاو لواظ و لالظ یمجج ردنرابع ند هکل وک نالوا
 زس لظ هکرید حز اش یشلاب نیفلاو ةادغلاب وهوا یفلا وه وا حفلا شیق وهو

 . * هلظ يظلا لر هکر * لاثعالا ٠و ردح> زا نوا لوق هلغلوا عونسوم هسانعم

 ردکعد مر دا شومارفو كرت یک ییدلبا كرت یناظ یدک وهآ ینالفی یتعی

 هسکنالوا نانا لوخد هتفلاو شنا هراد هلهحور بولوا روفو شوم تباغب
 ر هسر دیا شح وب بوکر وا لد هنسنرژ یمسق وهآ ار ز رونلوا برض هدنقح

 شح وتو روغن ندنسهکلوک ید یک هلغل و |ع.طلا ى یدحو هک ریا تد وع کا ید

 ی ره ود رد ردص زا او 0 یظفل لر عقاو هدرو نم لشم ردبآ

 تنش تا

 دان :كحراش یدلیا طافسا ۍناس هلک هکرتاو داربا هدننروص یضام یشان ندنمهو

 اج :زا.اعفاو ردشخم قفاوم هب یره وج هدیابعو لاشءالا عو بیذهت هروک
 ¿ہک ندبا تقرافمو ترفن ندنندمهو راب یگاد هک دم تم هعسروب هداصقیم

 ندا داعيا ییهدمه هلنا رو كرو ز ردهظ یطظلا در بودبا برض لثم هدنفح
 مال هقیقلا یف ردپا چلت هب یدبا نارجه هکرید هلظ ېظاا كرت كنک رال هک

 لظ و ,زدلکد مال هنادجو ی یضمو برم تكفلوء ارز ردقلوا هل و ید نالوا
 ةنلا.یا [ رورما الو لظلاالو ] للاعت هلوق هتءو رونلوا قالطا هالعا تاج

 ندراس ك رکو ندنسهفاط نح رک رونلوا قالطا هلابخ .نالوا یرمو راتلاو
 نت كللا دبع ن سم لظو هربغو نبل انم لایخ یا لظ هباصا لاق نوسلوا

 یا لظ هب لاق ردلمعتسم هنسانعم تکوثو هعنمو نعو ردیمسا یمرف كناورم

 هب هج و هریثزیا بوئلا لظ ادب لاق رونلوا قالطا هنزورپ كسالو هعنمو زع
 تنهتسنره و هصجوا لیلا یا لظلا انلخد لوقت رونلوا قالطا هنکولب رب دوخاپ

 قالطا هد هلوقم هدر و بو ییدلیا ریست هوخای هنداوسو صخثو هنسیتلارق
 دنماکته لوا كالناوح بابسشلا لظو هنکوا هستش یآ هلظ وه لاق رووا

 كناوح ثرارح ظ.بقلا لظو هلوا یا بابسشاا لظ ف وه لاقي رونلوا قالطا
 رتس یسش باعلا لظ و هئدش یا ظبقلا لظ یف انرمس لاقب ردنرابع ندنندش
 ماج ست راهنلا لظو رووا قالطا هئداوس نش ود هر دوخای هنس هج زاد ندیا

 ینبجعا لاقب ردت راع ندننول كراهن هدماکنه یغیدلوا بلاغ یورپ بولوپ عاذن را



۱ ۰۷ 

 ۱ لیمو ةلحم نم ةر یا + ةلب وط,نم ةريصق « للا هنمو رد وم الی وط

 هدنیارت نامص a وطو 1 وا دیغم سے کرولا برق هدنط رعم مالک راستا | 1 1

 رومخ!هدلاو ردرب هفاسم لیم جوا یلوطو لیمرب یضرع هکردیمسا كرازغرمر

 ردیثوم كلوطا هدننزو یب وط ( یل وطلا ) ردراو رپ هدنزرط رهص تجلکر ی
 لئاط ( ةلئاطلا ) هدننزو درص رد لوط یعجج روئلوا یالطا هب هعءفر تلاحو

 ۱ ۱ نوجلیدنک بوا زوا رووا قالطا هئوا دصو هک و یدنلوا رکذ نکرد هتاف

 تحايل سو ریس هدننزو هح رح د ) هل ی طلا ( ةرو ةوادع یا ئاط عنا ل لاش ع

 | هچرحد ( ةلفهطلا ) ضرالا ىف ثهذ اذا لحرلا لبهط لاقب رد هن سانعم كلیا

 ةرذلازمخ لكا اذا لحرلا لغهط لاقب رد هندانعم كع یعایراد امناد هدننزو

 لهطو ۰۱! لهط لاقب رد هنسانعم یقازوب وص هلنیتصف (.لرطللا ) هيلع موادو

 ( لهاطااو ) هدننزو فتك ( لهطلا ) نجا اذا ثلالاو مبارلا بابلا نم الط |[

 قلزو وص یندوب هدننزولعفت ( لمطالا ) روند هب وص شلواربفتم ندقمروط

 هحرادقم رب هدننزو هف رف ( ةلهطلا ( لهط ییعع ءالا لهطت لاق ردهنانعم

 هاربس هزا هدننزو هحرحد ) رله طلا ( روند هب هزس هزاتو رو روند هغل راج

 كمالو كنط ( هثلهطلا ) ةلطلا لكا اذا لجرلا لبهط لاقب رد هنسسانعم كم

 هشیارالصا هدننزو هنیفس ( ةلیهطلاو ) هلیعدقن كنهرمه ( ةلثهطااو ) هل سبک
 نالکود هج راب هج زا هرعا ضوحو رونید هناداو قجا تعفتو رخ یب نایمارب

 دکلهط ءاعسلا ىف اهو تن یسهدام هلهط هدماتمو یرهوح روند هنر وماج اوص

 هدننزو هثلعف هرکصندکدتبا ناب یتفیدلوا هعشانعم هباصس هلیلاتم باس یا |

 یرل زمه كنب ز هلک یفرکو "قرف ندا قیس یرکذ هدنرلهدام:يم هرمه هلفلوا

 رڪذ هد عاص وم کیا یرلتوب نالوا بسنا سپ یدلبا ا ردا یک ۱

 ردلصا مهربغ دنعو و شعیلادنع که وا فالتخا یس زمه ارز رکا

 یرب قجوط بولک هلا ینعب یمصج قح هدپاب هبا لا هدننزو رفح ( لمهطلا )
 هروحو س اذا جج ۳۹ یذنا یا لمهط “یش لاا روتید هثیش نايل وا

 لحر لاش رد هامهط قنوم روند هی دآ دنمون اقل كب چ ۸ یفلدتو روند هروم

 هايس نالوا رودو هلا هد دشم یاب ( لسهطلا ) قلا عیف ےسح یا تر

 نسحالس زسقارب عب شوب لا مدآرب هدننزو جردن ( لمهطتلا ) روئید همدآ ۱

 نم قعی هعم "شالو یثم اذا لج رنا لمهطت لاق زد هنسانعم كع رو بو رک

 هسیسدو هراب ودو هلرح نوعا تعا رحو ذخا هنس را ندمدآر و حالا أ

 ۱۵ هخ دیا نا اتا اذا نالفل لمهطت لاش رد دستم كليا لاعا ۱
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 هللا لاتطا لاقي رد هنتع انعم ناک دنزورع هل رک كباط ( لیلا ) مفر

 لوطلاو ) هدننزو هدیفع ( لوطلاو ) هدمت زو مهرد ( لوطتلا ) هرعیا هثثیط

 كن هاد رولوا ددشم یرلمال كنکیاو هدراه۵ا شعبو هدنرلن و بع ( لیطلاو

 ها لولب روملامص اع بووط یحوار هر کصن دقداغر 4 رلقایا دوخاب نانلغاپ

 هدنخلن زوا ل رهد هدننزو باص» ( لاوطنا ) رددف رحم ندنو یا هلوط روتبد
 ( لیطلاو لوطلا ) رهدلا ید» یارهدلا لارط هک ال لاش تنو ردلمعتس
 ( لیطلاو ) هة كاط ( لوطااو ) ضط تاط ( لوطلاو )ل ,دن رلتزو بف
 ( لایطلاو) هدننزو باعع ( لاوطااو ) هدنزودمد ( لوطلاو ) هلرسک كناط

 وا و بام تودیع قدازوا نورواد را تابع وردوخا مازار ٹال هدهزوباتک
 كلاوطو كالوطو ث.ط+ثالوط و كال وط و تال.ط و ثالوط لاط ل ب ر دلم عت هنسانعم

 لضف ( ةلطلاو لثاطااو)هل.هعق كناط ( لوطاا )تتیغو لر عوا كنکنیاكلایطو

 لضفیعا لوط ود) ها لاش رده رانعم تیهافرو تعدوو انغو تردقو پبمو

 دعدو یتغوذیا هلامن لوطوذل هاو ةردفوذیا لاوحالا لک ق لوظو ذل لاقو

 هبام و فو قجلا دق و یلرذنف یعی شیسخو نود یا لئاطب وهام لاو
 ردص وصل هلم اقم نئوو ردلتسم هن س انعم هدافو ع لثطو ردسک ۲و
 ( لوطتنا ) یدلغا هد افتسا هد اف ر ندآ ىي لث الطب هنم لحص ۸ لاق
 نتم اذ! اهیلع لوطت لا رد هنسانعم كلبا ناونع هل هجا یار هدنن زو لعق

 اذا الوط لوطي مهیلع لا-ط لاقب رد هن انعم لوطت هدن زو لوق ( لرطلا )
 رولوا نوزوا یرلفایا هک_دیمسا یثوف وص شاحر هددنزو رکس ( لوط ) نتما

 هرز نب هعیبذط وتو ردیععا ويقر دوخاب مضوم رب هدتنزو هما ( هلاوط )
 ردسهنک یرافعلا نچرلادنع ن هللا دبع ( ةلاوطوا ) رددآ كبس رفزا ص وم

 ندب رع ( لوطالا ون ) ردیعا كمدا رب هددنزو بارغ ( لاوط ) ردندتیهبات

 (لوطلا ) هنشانعم نما روند هک عاف هدانزو هاح ( 2ل طلا ( رد نب ر

 هنفاب ناویح ه-اعمو هاغرواو هبا نوزواو رونلوا یالطا هرکذ هد زو ربثم
 اودش هنمو رولک لواطم یعجج روالوا قالطا هیبا نانل وا ریبعت روا یرلف ذلغب

 نسا ندنسوشرف ةنراک زورر هدننزو هک ( ةلبطلا ) اهناسرا یا لیخا لواطم

 درص ( لوطلا عبسسلا ) اهنص یا جبرلا ةلبط ًاتفرص لوقت رونید هراکزور
 لآ و هرش "روس هک رونلوا قالطا هب هع رک ةروس یدب ند هنارق روس هد زو

 ا دروس ید رد هیلاوم ةروم یا هگربفارعاو هنیادو ابتو ناوک
 رون)وادع هرونر یسیکیا هدادنغ لئاق لوا هکزد ه«ار لا لاقنا “هرو لوقلع

 ) هلل وطلا ( ردشلا چسب هن لح [ لوطلا عبسلا تسوا 1 هلکنو فل وه

 اب وط
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 تدسوش .ییدلیا لتف تنادعاو لواطت اذ! هيلع لاطتسا لاش ردهنسمانعم قوا

 نکا اولتف اذا مهیا اولاطتما لای ردامعدحم هدیاذعم كیا لک ند الت زا

 ردرافصو هدننزو بارغ ( لاوطلاو ) هدنزو ربما ( لیوطاا ) اولعق اوناک ام

 ثراط رد لایطو لاوط یرلءجو رد هلاوطو هلوط تنم روند ههنسن نوزوا

 هدیدنع شورع لها لیوطو یدنلوا لادبا هبا هرمسکیلا لحالواو هدا هلی رمسک

 لیوط فرح هدهیفرص تاربږ هک رد محرتم ردهدلوم تغل ردیسا لر رب

 داص یرلداسم ندربغص فرح هک هر ردقح هلوا همحم دام یرلک دید لیطت مو

 يد نوزوا هلطارفا هد ثنو نامر ( لاوطلا ) ردرافرح یسو یار 4

 باب هدسننزو هلعافم ( هلواطاا ) لوطلا طرفم یا لاوط یش لاش روند

 انغ ینعب هدنتهح لوط كلذک قعشراب هلا مدآ رب هدن اب تماف لوط ردند هبلاغم

 یا 4-:لطف نقل و اط لوقت رد ه:س انعم قعش راب هد اب را سد و تلودو

 هدهسلوا ندسماخ باب کرد حراش هنم لوطا تنکف لوطلاو لوطناق ینتح اب

 رد هنسسانعم یعازوآ ییهدعو كنه سن رو رولوا لوقنم هوا باب هد هفلاتبم

 تنه زمه ( ةلاطالا ) هلطام اذا هلواط لاق یک كلنا ربخأت یبرو الم

 رد هنیس انعم قلق نوزواو قعازوا یهنسنر هرزوا یلسا ( لاوطالاو ) هلرسک

 نوزوادوخاب دالوا ولیوم نوزوا نوناخ هلاطاو هلوط ینعع هلوطاو *یشلا لاطا لاق
 ادل ووا الاوطا تدلو اذا ةارلا تلاطا لاق رد هنسانعم قمروغوط دلو وليون

 نوزوا هعاک تروع ولیو هصق ینعب لیطت دق ةرصقلا نا * للا هنمو الی وط

 یرهوحروالوا برضهدن روهلماک لعف ر ند هنسک نالوارساق رروتک دالواولیو

 رد هنسانعم قعازوایخدو (لیوطتلا) ردنلیادا ربا هر زو | یاو ثر دح ندنه و یمالک وب

 قلا وات بوضتش یکد ییا هل وط ھا اک هبادو الیوط هلمح اذا هلوط لا

 هک رد هنس انعمبلمریو تاهتو اهلیوط .ینرا اذا ب الت لوط لاق رد همش اتعم

 كن هود هلنبتصف .( لوطلا ) لهما اذا هل لوط لقب ردنراسبع ندقن؛زوا یهدعو

 رغشم یره وج رد هنس انعم قلوا نوزوا یعادود تسوا عی یس العا رفشم

 ردص وص هنغادوم ناسنا هفش ارز ردشانا یهو لک یا ریبعت هلیطفل هفش هنیرپ

 ندعبار باب ویو مهوالف ردت دنلیبف قاطا نسرم هننور كن اسناوب هکر د حراش

 یغیدنلوا لالعاو لوط یلعالا هرغشم ىف ناك اذا الوط ریعبلا لوطلاشب ردفرصتم

 روب لافب رونید هب هود نو,زوا یغ ادود تسوا ( لوطالا ) رد نیم هساینلا

 میاهدنو و لعافمساهدیکلوا رود هب هدسننو زوا كیولوطهیفشمیف ناک اذا لوطا

 لاق ردهنسانعم یتقاببون ازواه هندن قاربا هدننزو لعافت ( لواطتلا ) ردلیضت

 اذا هیلع لواطت لاق رد هنس انعم كلبا :مفرتوریکو للاتطتاذا لجرا لواطت
E 
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 ك اغا امرخو رواد هنبوص كل روماچ هایسو روند هربصحو هنس انعم قانع

 نوعی دلوا a هلا بیط روند هود القو رواد هل رغ یصبو رونید هتک

 ےس اهم ی اص روند هغ الغ وا یشید ید وب هد زو هنیقسس ) ةليمطلا (

 (ةلمطلا ) رديمسا|سرفر ص وصخ ه4 باعت ثراحونهدننزو لابس ( لالمط )
 هغلاب هراقو رود ه# وص نالق هدنب د ضوح لنصف یحف و ی كناط

 جور لاش رونید هنر وم فیعطو نویز هلک كن ابط ( ةلمطلا ) رونید

 هل اعم قیوش روید هبوغ القوا هدننزو هسنکم ( ةلمطلا ) ةفیعط یا ةلمط
 نانو رونید هری شلچآ “هللا وغالقوا هدننزو ریما ( لیمطلاو ) ( لومطاا )
 رد هنس اعم قالي هب همت ر هلن ) لمطلا ( روند هقوا شم را

 راد چپ هدنن زو هرم ( ةلمطلا ) هب عطل اذا عبارلا بابلا نم المط هب لمط لاقب
 (لامطالا)دب عیطتناف میبفاسایا ةلمط ف عفو لاقب رونلوا قالطا هشبا قشالیو

 ةرطف هيف زنپ ظ جرخا اذا الامطا ضولاقام لمطا لقب رد هنس انعم قلاق
 قتروا هرلی رغوا هدننزو لاعفنا ( لامطنالا ) ردطوبضم الوهجوب هدهخەت ضعي
 كنه مه( لامطالا ) صوصالا كراش اذا لحرلا لمطنا لاقب رد هنس انعم قلوا
 هجرحد ( ةلبسمطلا ) هاحاذا فدا لمطا لاق رد هنس انعم كليا وح هل رسک

 لحرلا لسمط لاش رد هنس انعم ىم وا مادنا تسسو زج اع ندعاج هدنزو
 ردهلس امط یمچروند هی رغوا هدنن زو ذفنق ( لسمطلا ( نجع ادا ةأ لا نع

 لاق هنمو رد هنس انعم باذعو ردكو تدشو تنحم  هدننزو ىلزوخ ( ىلسمطلا )

 زاهظا لقاعتلادعب هدننزو هج رحد ( ةلبنطلا ) «ارمنلایا یلسمط)ا ف: ىش وه

 هد رصد هب ف كن اط (لوبنط )فاعت دعب قم اع اذ | لج رلا لبنط لاقب رد هنسانعم كلبا تقاج
 دنمااذ ال وط ؟مشلا لاط لا رد هسانعم قما زوا هلیمضتناط( لوطلا ) ردیدآ هب رقکیا
 هنباب رصق نالوا ینیقن ردفیصتم ندسماخ باب هدامو شعبلا دنع هک رد حراش
 یهتنا رولک لیوط یلعاف مسا هلغلوا مزال ىلعف ردندلوا باب ضعبلا دنعو هلا لج

 | رک ذیساک ردامعتسهنسانعم تایحورع دوخاب مارآ و ثکم یک لایطولاوط لوطو

 رونید لاوطا هدنعجو رولوا مسا هنسانعم قلنوزوا لوط هروک هننابپ كحراش
 لاقت رد هنسانعم قمازوا ید و ( ةلاطتسالا ) ضرع فالخ یا لوط هللاقب

 ردربتعمقمازوا یدازوا نوزوا هدنموهفم كنوب هنلا نکل لاط ییعع "یشنا لاطتسا
 لا رد هنسسانعم كني بولیکح یدازوا نوزوا یرغوط "هبیرقو هنسن ربو
 هدنسهیعاد, تعفرو لضف هرزوا هسک ربو عفتراو دنما اذا طلاق قشلا لاطتسا

 هلاوح همدآ رب هللوض و رك و لضفت اذا هیلع لاطتسا لاق رد هنسانعم قلوا

 قلو
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 هدن رلت رص كنمق !بک م یخدوب هلرحفو یعض كناط ( لطالطلا ) روند هب هیهاد و

 جالعو هراچو هنسانعم توم روند همولواو رونبد هروک ذم ضم ندا روهظ

 وص رب هدندالب هم ونب ه دشزو باتک ( لالطوذ ) رونید هرم نیا لوبق

 هدننزو دهده ( لطاطلا ) ردیعما یسرف كندعیر نب یلس وباو رددآ عطوم رای

 كرلاط ( هلطیلط ) مئادلا ضرلا یا لطلطلا هذخا لاش روید یاد ضررم

 رد هنسانعم قمالغرا هد.شزو هلزلز ( اطلاقا: ) رذیدآ هدلب ر هدب رغم هلی

 نالوا رازق رو تبا هلي سبت لعاف مما ( لطملا ) هك رح اذا هطلط لاشب

 هک ردو ام ندنسانعم ردهوو رقتسع سل یا لطم سا لاش روند هش

 روند هنسلج كقولخمو قلخ هدتنزو لج ( لمطلا ) ردبمشنم ندنسانعم میش

 هل دشو فنع یراوط رولوا ردصمو مهلك قاخلا وهو لمطنا هللاقلخ لاش

 افینع اهفاس اذا لوالا بالا نم المط لبالا لمط لاش نزد هتشانعم كم روس

 اذا ريصحلا لمط لاش رد هنسانعم تكمروا لر هکح بیا هن راقلارا یریصحو

 اذآ بوتلا لمط لاقي رد هنتسانعم قمایوب ویق ىزبو طوبقا هيف لهجو هلمر

 زبطا لمط لاش رد هسانعم جا ب وباب ییریج تا هلا وغالفواو هنیص عبشآ |

 لکو هّیطل اذا معسلا مدلا لمط لاش رد هنسانعم قمردش البو ةلمطلاب هعسو اذا

 هلی رسک كناط ( لمطلا ) لوهحا ىلع لمط دقف كلذ هبشوراتوا مدوا نهدب عطلام |

J)روند هصخ# نسهدربو رسراع هدشژزو روبص ( لومطلاو ) ( لماطلاو  

 رولک لومط یعج تكنسهلک ؛لمط هیلوا یساوربو كابو یمارح الصا هسراشیا ه ||

شح اف یا لومط و لماطو لمط لحر لاق
 ردولو مط ےسا ندوب حنصام لاال 

 روند هزب شعوط هبهو و روند هبیوص قنالو لمطو هدسانعع كلزسېداو زسراع

 هب هنسن هايس اقلطم لوق ىلع ههلک هایسو افص عبشم یا لمط بوث لاق

 روند هب هامو فو 'ےئلو ةدرلف یا لمط هقنعق لاق روند ههدالفو روند

 روند هول یکساو رونید هب یرغوا ثیبخو قسافو روند هناداو قجاو

 یصخ هلغل وا قالواف هک روند هد روق سد وت قلخ یعهثحو صخو

 راو ه ریقف ین ون هفابیقدیو لاح دیو قلخ دیو نلوا ورب ب وتب روکت

 تیبخو قساف یغد وب هبرسک كن اط ( لیلمطلا ) روئید هننالوا ق البح دوشاب

 هدننزو رعط ( لمطلا ) رونید هربقف لاحدو هفایقدب و هقلخ دبورونرد ٩ یرغوا |[

 لمط هدشنزو لاب مس ( لالمطلا ) روند هد روق قال وات نالوا نصخلا يخ

 هلیعش كناط ( لولمطنا ) رونید هربةف لاح دیو لکشدیو قلخدبو رد هثس انعم

 هديل زو ریما ( لیملتلا ) رونید همدآ قالبتو ردق داره هدیناث یانعم هللا لالمط

 رونید هغالغوآ یشید كلذک روند هغالغوا تاکراو ر مند همدآ نالوا ناسلاییخ

 چم ر ڪڪ ص

 < ۴ هدو طب ست
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 هرئآ نالف بولءوس ندنراعو هلاخ نالوا بارخ هلنیتعف ( للطلا ) نل ةبر2یا
 الط ېک یرلهمطف راودو یاحوا ا اج شااف هدهص رع نالوا قرتحم ر وئید

 دواک لولطو لالطا یمج روید هالکیهو بلاتو صع تبشرهو روئید یغد
 للطو روند هوش یسهلوقم یسودس نالوا هدنرازاهد كنهاخ رادلا للطو

 هزاورو اهلالج یا هدیفسلا للط حاللادم لاقب ردنرابع ندننکلب كليك هنیفسلا

 هالا لطییع یشع لاش رونلوا قالطا هنزو كيوصو هثنانعم یرط رونید هثیش
 هدنعارصم * للطنابرط هدملاقنلا لثم * وبشا هل عاشو ههحوییهب هر هظلعیا

 بودبا دارم كيد لطلا برض هلءال دیدشت رعاش رد هلیمال هک یسک لاط عقاو
 رلهب و یدلیا كب رح یمال هرکصندکدتبا ماغدا كف هلغءالرا ع راطم نزو نکل
 نالوا یعمج كنبس.هاک لط هروک اکا هکلیا ثیاور تصف كمالو یرسک كناط
 ردیضام  ردهثسانعم نۆل ا یر هک نددنلت یمهلک هدبل رولوا روصقم ندلالط

 هدننزو لعافت ( لئاطتلا ) رونید هلاق لوق ىلع هدوس هلیعض كناط ( لطنا )

 لوقت روایفاب هلی وا هبهنسن قاریا هک ردهنسانعم قاب بوردنوس ینو ییهنسژرب
 هنسن رب هلفمقح هکسکو ( لاطتسالا ) ترظنف تواليت يا .هتبأر ىح تالاطت
 ( لالطا ) فرشا اذا هيلع لطتسا لاقب ردهنسانعمقلوا قرشمو هلاوح هنن رزوا
 یموج ردیعما یغارسمق دوخای یسهقان كن هاش مان يا دفشلا ركب هلیصف كە زمه
 كنهموقم ةبادو رد داوا ریطاح هدنسهعقو هیسداق هللا صاقو ىها نی دعس هيلا

 كنهبسداق رم هدهب راح یاننا هکرد وب یروص راردا لو عز یتکیدلیا ملک

 هلپرلللا عطق یارسج ك رهن رلمجم نکیا لوغشم هداتسو داد بوناوب هدنسارو

 هاد هلغلوا رک نیغلوا قږبضتځدادعابولواعونم رذکهر ندنسپو شر هدنندوع
 ةروسوبثویده اد هدقد رغاج ویدهلبا وات رب ۵ هن وا ی رهن و یعد لالطااییث هبهروک ذم

 هک ردهدن ریدقن بث و لع یل وف بثویدلیاوا رب هق رط هت وا یک فطاخقرنامهبوید: رقبلا

 رو زم رهن هکر د ح راد ردم سف لوق:ر قبلا روس وردكم دردبحاو هع رزواقمارصصهن وا
 عاسا یتیماعد كن هاد هروا روکذم هحو رامڪع یدیا عارذ یرق م۴ یحرع

 نکمكابا تمواقم هلهجور و ردرلناع-آ ران وب هدن رکذلبا هدهاشم یبوو هعسروو

 هب یهادتفآ هدننزو هطبالع (لطالطلا) رلیدل وا رابداتعس یا رکتانع بوند رداد

 نالوا هدنحوا كنیرب قحهدو همن دوخاب هرکحا نالوا هدنحا " رغوو رونید

 ماعط ندزغوب ردنلع هک روند هکنشود لد كجو ڪڪ لوق ىلع رود هبه مون
 كلام روم ردیمما یزدب كنهسک ما كلامو رولوا مك هللوهس بارشو
 هلط الطوردیسی رپ كرلندبا تراسج هنسههبق ارهتساو لره هبیوبن ترض> فرط
 عطق یرر وهظ تب ودا تیام هدد راد الصا هک ردیدآ ضر ر صوص# هن تاجا

  تفآ هدرلدوب رساه ( لطاطلاو ) هدتننزو هطبلع ( ةطلطلا ) ردا اتفاو

 A هی>اد و

 ت
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 رد هنس انعم قمنا هروکذم تبوطر یرلکدید لط ربو قرط یا لط ةقاتنانام
 ردهتسانعم كلا الطو لطلا اهیلع لزن اذا لوهحا ءان ىلع ضرالا تلط لا

 ردهنسانعم قغای هنیرزوآ بویمربو اعطقینقح كنبادو هبءالطاذا نهدناب هلط لاق
 ردهنسانعم كلبا ردهیمد هدنن زو دوعف لولطو لطو هعنم اذآ هقح انالف لط لا

 هدننزو ريما ( لیلطلاو ل ولطلا ) هتردها یا الولطو الط مدلا تللط لوقت

 هقول لیلطو رده یا لیلطو لولطم مد لاش روئید همد نالوا رده
 ردکعد: هنسن واتط هک هلیئر ابع والا هد رلدضس شعب هنسانعم قلخ رودید

 قلخ هد هنس ضعبو ردشلیا تیوصت سەخت قلخ حراش نکل بولوا دراو

 هەن وب هدعادحو رولوا كعد هنسن یسا هلغلوا طوبصم هدنزو فک یظفل

 ندنلاد امرخ دوخای ندنعافا مود لوق لع روند هریصح لیلط و ردعح را

 رولک هلطو هدنشنزو هلحا رولک هلطا یعمج رونید هننالوا شفلشیا ندتفوبقاب

 یدو هاب رسک كنهرمه ( لالطالا ) هدننزو بتک رولک للطو هل رسک كناط

 قلق رده یدو رده اذا لوهحا لغ همد لطا لاق ردهنسانعم قاوا رده مد

 رودهمىا لوعفلامسا ةنزیع لطموهف هردها ىا همد هللا لطا لاقب_ردهتسانعم

 فرشا اذا هيلع لطا؛لاقن رد هنس انعم قلوا فرشذمو هلاوح هر زوا هنسار و

 ) لاق رد هنسانعم قلوا هرکنو بوخ كب هتسنر هدننزو همارک ( ةلالطلا طل 
 هناخ هناربو یکللط روئوا مسا هلالطو بجا اذا عبارلا بابلانم هلالط خلا

 رونید هنلکیهو صخث كايرو رود هبا راثآ نالف ندیارسو کأسپذکگر 
 تلاحو هنضانععم تڪ! و اس روند هکالزوکو رد هنسانعم رورسو حرفو

 ةا هلا یا هنلالط یتبحعا لوقت رونلوا یالطا ههليج تئیهو هب هنسح

 مد روئید هناق شلوا رده هدنن زو هالس هلی كناط ( ءالطلا ) ةلیطا هتئیهو
 (ةلطلا) ردبلقنم ندهبتصگ ءاي نالوا لدبم ندمال یسرمه كنو هتسانعف لولظم
 رونید هت هحوزو ةذيذل رج یا ةلط ءاقس لا روند هرج ذیذل هلي كناط

 ةلطلا هذهام لاقب رونید هبهصار شکلدو شوخو هتحوز یا ةلط یه لاقب
 یا ةلط هضورق اندمعق لاقي روید هرازج شعشود هحو ةدب ذللا فسا را یا

 لاق روند هبیراق نابز دب ربفزو لدو روند یراق هحوقو لطلاب هلولبم

 طلا یتنعیوه لاقب ردت رابع ندکیک سابلرخافو لزوک بوی ماعط كزانو رتاماد
 هک ردیعج كنيسه لیلط هل هک كاا(. طلا ) ساللاو مطا تمعتلایا |

 یا هنلطنم ذخا لاقب رونید هنو هلی كناط ( ةلطلا ) روئید هرتاسومریصح

 هلط ناقسام لاش هدننزو درص رد للط یمج روئید هدوس مارو هقنع

 1 لک زود هتفاطلو هغلش وخ نالوا هد ص وصح سالمو معطمو ةبدب یا طظ ةا ما
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 لبقط دوخاب سارعالا لبفط ندنفیدراو فاك ىب زسئوعد هرلئفابضو هرلههلو
 قالطا للیفط بودا ت اک | یفواف لاط ره هدعب یدیشملوا بقلم هلا سا رعنا
 سا مالا لیفط مس ىع سالا ل١ لفطب لازام نالف ساسالاق لات رلبهابا

 رود لغاو شرا+ اک هدب رع ردندن-الطصا قارع لها یلبفط هکر د ج راش

 رافمیدلبا ثوکس ردیاص کند هلو ن ساع لیفطلاوا فلوم هکر رد مجرتم
 یشزو كن رسه ردشلءا لافتا هرکص لا ندنس هلج تا ما رک باحتا هيلا

 لیدنف ( لیلفطلا ) هنع هللا ىطر یدلبا لاحرا هدننسهنس EE لرذ لع

 ردشغل وا فرصت ندناو یک لفط رود هغواق لاطو هبوتنو و یندو هدننزو

 رد 4 تسازعم یاوا لیغط مدن زو لعش ) لغ طلا زرد سول ه-اک هدیسراف

 لفط ر رونید هفجوج هدنزو مذح ( لینطلا ) الیفط راصاذا نالف لفطت لقب
 هدنازو باه” ( لافطناو ) هد زو باغ ( لاعطلا ) ردیمعا كٍح ررو هنساثعم
 ( لتشیفطلا ) رددآ كهضومر هلبصف تيم ( لفاطاا ) روند هذعناب یروق
 یعاوروح كج سوو روند هابروح ولردر هدنزو عديم هلا همم نش

 روخ د همدآ تاج و نوزو فروم هد زو لند هل ون ل لاج عطا ( ردة> هل وا

 زوسرقو فیض هلل د شد تكمالو ن ص كلا ) لطاا ( ردد وغنأام ندر وب ن یامعم

 قتسخ کنان هنن ال وا فیءصو فیفخ كب لنز رومغد لوق ىلع روند هرومد

 هد هدایزندا دوحاپ OE نالوا رابعڏ مش وهج لوتلعو رول وا رعد

 رد للط و هل رسک تناط ردلالط یج روید هروعغ) ناغا مرهعشا ندرومنیو

 یدنلا وا هفعضاو ر طلا نارد فیعصلا رط)ایا لطلاانعق و لا هدن ز و تبع

 نئ ڪ لدو ف.طلو بوح كح هرو بع 4 اس قا لط و رطاا نودو هق وفوا

 هدوس و بے نس > یا لط تدودحو هامو ر عو لب لق زونل و وایت الطا هه

 تج نوتلواندالنطا هعدآ رب یلدا انف یا ءالط ناف .لاق روتلراقالطا
 هد و هتسانعم رح رود 4 الب و ای رببک یا لط لحنر لاقي ها رب وسد یدوحو

 هنسانعم قعازوا سو می ییقح ثناد رول وار دصم لطو ردهدز اوز هدهل | کا

 كناطرونید هغملازآ یدوس كن هقاو هلطماذا لوالا بایلانم الط هم رغ لط لاق
 اذا الط .لیالا لط لاق رد هندي انعم ڭمروسش هود هلدشو فدعو ردغل هده

 ردهتمانسم قااف همنیوا بویفلآ یماقتنا لوق ىلع نموا رده ناقو اغ اهفاس

 لطب نر وا هدر :- یبع لطو همد 8 لق 7 هب نب هع لوهحم هد داتعم و

 كمدآرو هراث وا ردهاذا میارل بابلانم ىتعي لوو اذا بابلانم یی نزیک

 لوالا بابلانم ااظ -هقح دلط جی رد همتس انعم ر ناصش هلاطدا ینئح

 لاقت رونلوا قال طا هد تبوطرو هل زوعس لطو هل طداو ها هاذا

 ةفانلاام

 سیم یتیم یورو
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 لفلان لفطاوه لات و رشت نقد هفلتج وج یک | |
 رونلوا قالطا هن رخآ كتفو یدنکیا ىشعلا لفطو ةيلوغطلاو ةلوفطلاو ةلاغطلاو
 .E AE وک ةادغلا لفط و هدم اکو (BET eek هکلتا بورع بور ا شن وک

 رونل وا قالطا ردق هم اکنه ینیدلیا ينمي ناکنقسا هرب ره یوئرپ ندنع واط

 ةادغلا لفطف ىا لاقب !ذکو بورفلا دنع هرخآ وهویشعلا لفط یف هيت لوقت
 لاقب رونید هفلوک ارق لفطو ضرالاق اهناکتسا ىلا سمثلا رورذ ندلنم وهو
 هل فصب قا ربط یاب رولوا ر دصم لفطو 4طلاقیا لیللا لفط ىف ىل ءاج

 عبا رلا بابلا نم الفط تبذا لفط ,لاش رد هنس انعم قلوا هاب بویغلیو

 هن واخ ىلج وج هدننزو نسحم ( لغطاا ) لطب ملو دسفاف ىنعي بارتلا هباصا اذا

 لفطلاتاذیا لغطمهیطظ وةأرمالاض روکلیفاطء,لفاطءیمج روندهرو اج لیروابو

 كلوب هلوا ردبا ناله یلافطا ندندورب تدش هکر وند هبهصک قوغوص لوشو
 (لیفطتلا) ادر لافطالا لتق تناك اذا لفطم ةلبل لاق ردنوحعاهلازا ىس همه
 "7 رد هنسانعم لوس درهیلسب یفرط رهیمب هللا لمأتو ردن یمالک هدننزو لیعفت

 رد هنسانعم قاچ بولک هجکو هردن اذا مالکلا لقط لاق ردیک خش زوو

 تافط لاقي رد هنسانعم كاسب یتسیروای یدنک ناویحو ا داذا لیللا لفط لاقي
 تند اذا س مشا تافطلاقب ردهنسانعم قلش هن ورغ شنوکواهلفط تحثراذا ةفانلا

 لاقي رد هنسانعمكمروس هحهتسهآنوصاتكعشربا ندندرا یسیرواپ ییهود وب و رغلل

 بویغلی و هلغص؛ قاربط .ینابنو اهلاغطا اهقحلت وح ربسلاق اهبقفراذا لبالا لفط

 بارقلا هباصا اذا لوهخلا لع تانبنلا لغط لاقب رد هچسانعم قلوا ءا دساف
 ("لفطلا ) ایلیفط راصاذا لحرلا لغط لاق رد هنسانعم قلوا لیفطهسکرو
 ةقانلا تلفط لاقب رد هنس انهم كلبا هير ىنسيرواي ناومح ید و هدننززو لش

 شنوک هدنزو لوعث ( لوفطلا ) ابهلغط تحشر اذا كوالا باسبلا نم. الفط
 هسکرو بورغلل تند اذا الوفط .سعشلا تلفط لا ردهنسانعم قعشفاب هب و رغ

 شنوک و لغطلاف لخد اذا لج لا لفط لاقب ر د هنسانعم كمريک هنتقو بورغ
 هدننتفو بورغ شنوکو تعلط اذا سعشلا تلفط لا رد هنسسانعم قغوط
 بورغلادنع ترجا اذا سعلا تلفط لاقي رولوادض هلفلوا هتسانعم قمرازبق

 لفلطا لاق ردهنسانعم كمريک هنتفو بورغ دوب هلرسک كەز ( لاغطالا )
 تلغطا لاق ردهنسانعم قمرازبق. هدنمد بورغ شنوکو لغطلاق لخداذا لج را
 | .قنالوب شلاق هدرانموح هدننزو ريما. ( لیفطلا ) بو فلادنع ترجا اذا.سما ٠
 ريب ز ( لیفط ردبدآ كغاطر هدهکم لیفطو ردهلیفط یدرفم روند زن زور ۱

 رد ریپكتسهمز قواف لاط هکف وکلا .لالژ.نب لیغطو ردیمسا كوعاشرب هدننزو "
 ۳ ۸۹ ) ثلا
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 ارهاظ هلفلوا موسموبد روئید یلاهجرط هنسیج>وا بولوا لشو رضع ج وا
 كلهم نيغو كنار و نمره ( تالغ رطالا ) رولوا ینبم هنفیدلواهدنلکش ناصف 1

 نآرف قحو هنن راشوق ق قصاسو نالوا یرلقوط هدننوب هب دیدشت كمالو یبض

 هروک هنا الحراش اوت وان ننه وک ایک واو هن راش وق یرغ یرلک دید

 رونید هبوص ن دیک بوقآ هدنزوی رب هدننرو لس ( لسطلا ) ردیدرفم لغ رطا |

 بارم رولوا ردصمو ض رالا"هجو ىلع یر البا هادلاوهو لسطاهب ضرا لاقب
 لوالا بادلانم البط بارلا لسط لاق رد هنس انعم قماردلی بوبانیوا هد هرب
 یک وص هد هبرب هکر وند هبارس هدننزو لقیص ( لسیطلا ) برطضاو هان اذا

 كيو روئید هرابغو رونېد هل ددش دوخای هنس انعم حر رونید هل و رونپ روک |
 هتل هنتسانعم تط روند هننکلو روند هثبش ق وجو ر ونید هب هسکو ک ارق

 رغس نیقب مدآرب هدنف زو هجرحد ( ةلسبطلا ) هلیمدقن كنيس رونید یخ دلیسط |
 لحرلا لمدیط لاق رد هنسانعم قلاغ وج ىلام هلقلوا لئا هي هحصار ترا بودیا |
 كن اط ( لعطلا ) ردیسا لجررب یک هردیح هلسیطو هلام رثکف اب رف رفاس اذا |

 لاش رد هنس انعم كجا نعطو حدق هاب راست كسان هلن وکس كنبعو یعف

 نکیا یرکا ( لعاطلا ) هبف حدق اذا ثل الا بابلا نم العط هبسنق لعط

 هثیش نالوا مرو هزات ورت اقلطم هدننزو لفن ( لفطلا ) رود هقوا شلورغوط |

 نانبومالغ لاض رد هلفطن وه رولک لوغطو هل رسک كناط رولکل افط ییج روند |
 قالطا هعج ودرفموهژءو رک ذم هلغلوا ردصم لصالاق ةعانىا ةلفطا ةأرماو لغط |

 هدننزو همارک ( ةلافطلا ) یدل وا فصتم نکیا عج نانب هک هنن رونل وا
 لاش رد هنس انعم قلوا مرو هزار هنسنر هدننززو هموج ( ةل وفطلاو )

 رونیدهغلقح وح و منو صخر اذا سماخلا بابلان د ةلوفطو ةلاغط «یشلا لفط |

 هب هنسن كحوکاقلطم هلرسک كن اط CE يڪ هیلوفط

 هعمو هاج لاةب رو اوا رببعت قجوچ هک رونید هدول وم كجوک لوق ىلع رود |
 E هندلو ید كناوبح یشحو رهو دولولاوا"یش لکنم ربغصلا وهو لفط |

 هلفط هدنرلث وم هروک هنيا كربلا نا هکربد ججرتم رولک لافطا یج روئلوا

 شعیلا دنع و روالوا قالطا هعجو دحاو لقط هلی هدارا سنحو روند ید

 رونید هب هصکو رد هنسانعم تجاح لفطو رد بم هنفی دلوا ردصم لص الاق
 رونیدهنس هرارش شنآو رونلوا قالطا هثنوک بیرق هورغو هنس انعم لبل |
 كرك رونلوا قالطا هنس هرابو هن ّورح كئيشرهو رانلا لاغطا ترباطت لاقي |

 یا بحل او مهلا لفط لاش هنمو نوسلوا انعمو ثدح 4# ,رکحو تاذو یه ۱

 هل وذطو هلافط هلبا هد دشم یاب ( ةيلوغطلاو ) ليتم ( لفطلا ) هنمژزج



ME 

 یصف كن اط ( لیلا ) لعطا ناك اذا بئذنا لعط لا رد هنس انعم قلوا

 نالف لعط لاقب رد هنس انعم قمارغوا هنسیرغا قالط مدرارب هلیئوکس كناحو"
 رد هنس انعم قغقوطاپ قمروا هنغالط كمدآربو هلاعط اکشاذا ال لوهحایع
 ردهدزنابز هد هل يص كتا دنوی و هلا باصا اذا ثلاثلا بابلایم الحط هلعط لاقب |
 ٌءالم اذا هانالا لعط لاش رد هنسانعم قم ردل وطو نوجغیدلوا قلح فرح |

 ءانعشح و نیغراد میطلابو رونید همدآ كوي یغالط هدننزو فنك ( لصطلا ) ۱
 یا لعط حدق لاش رونید هباق ولطو نابضق یا لعط لجر لاقب روتید همدآ |

 رونید هبوص قنالوب هایسو بلحطیا لعطءام لاه روند هبوص یلنوصویو نالم
 هم و رج هک ردکنر ولردر هدنن هر اف هللا زوب هلی كناط ( ةلطا )
 قالطو و روئید نوکلیئ هدیسراف رونلوا ریبعت لج وک هدیکرت رولوا لئام هضایب

 لاش روید هئس لیک وک رد رلفصو ند هلعط ( ءالعطلاو لعط الا ) ردیکتر |
 (لحاطلا ) ضایب داوسلاو ةربذلانیبیا ةلعطهنول ناك اذا ءالعط :اشو لحطا باذ

 هدننزو ربنم ( لعطم ) ردکیا لح اط رابغو بارش لاق روئید هب هنسن قئالو
 لوق لع رد رعاشر ندنس هلیق لیذه لعطم ندلی وخ نی لفغم ردند اما

 هدنآ هک ردم وب رب برعلانیب هلیصفف تيم (لحاطلا موب ) راربد لحاطلاريا کا
 ( لوعطلا ) ردعقاو هدنآ ل اتق هکر دعضوم رب لح اطم دوخای رب دليا هلناقم
 هدننزو ءا رخص ( ءالعط ) ءولع یا لوعطم ءانا لاق روند هب افق شلردلوط
 لاق روند هس ورخ هدننزو لیدنق ( لیمعطلا ) ردبدآ هب رف یکیا هدنرایدرصم

 .٠ كتسکو ب ضعبو هدرالوب هدننزو ساطرق ( لایرطلا ) كيدلایا لیمعطلا حاص

 رونیدهبانب یاعو كسکوی رهورونید هب هرانمو ليم شبا نوجاناشن هدرل هېت
 هب هعطق مای وی د شیح یدازوا یرغوطهباوه یک هارد ندراویدو ندغاطو

 كملعک ندنفرط تلآ هک روند هبایق وب شمشچ بول هوس ندغلط و روند

 كم هشيا در هربدکوح یرقری کدس هدننزو هج رحد ( ةلرطلا ) هلوا كانمهو
 هد زو لیدنق ( لس رطلا ) قوف ىلا هدماذا هلوب لب رط لاقت رد هنس انعم |

 هک رد هنس انعم عما وص( لدارطلا ( رود هنس ه رعنمرخ و هن کود كڪکود نمرخ |

 هروک هتناب كحر اش اهعم اوصیا ماشلا لیارط هنمو ردیعج كبعار ةعموص |

 فرظ هک رونبد هناصف هلل رسک كيجو كناط ( ةلاهجرطلا ) رد لاب رط یدرفم
 یس هقبرط هلکلیا مر افلطم یب هراهج رط فلم یک هراسهج رط ردمولعم |
 روسکمو اره اظ هلکلنا دبیقن هلدیق رسکلاب هدارو بولوا حوتفم یلوا هرزوا |

 هرجح سآر هدهببط بکو رولوا لوح هب انعم یلوق ةراهج رطلاک سپ رولوا



۷۱۰۰۹ 

 یربخ و (لاهضتسالا)ف رز هبط یا لامنم ةلهنم ءاطعا esa رد هنسانع«كمر و

 كلبا ف وفو ليس هلا دا ناکم الا بسح یس هعمل ر كلر هدبا ساب

 هلذیفخ ( لاضلا ) هنکماام هنءیخوتسا اذا ربا ا لاش رد هنس انعم
 هلا رطم ءام هکر ونید هنعون نال وا دیعب ند راهنا كنجاغا ردس هدنن زو لام
 روش هفشب رو روئپد هنع و ینابب لوق ىلع رد هلاط یدرفم رولوب انو وشن
 لانم ارش رب هلک كن همه ( هل انع الا ) ردندن راضا هبداب هکر دیدآ یخد
 لاضلا تسا اذا لص الا ىلع لیضاو ناکلا لاضا لاش رد هنس انعم كمروتب
 روند هم ۳ لوق لع هنس ايو ح الس روئید هغار هللا ) ةلاصلا (

 ردبدآ فورعم 0 ( لاضلا تاذ )
 زدیگ ادنرفولوا كلانروص هکر یم ولعم يصف كناط ( لبطلا ) (ه ءاطلا لصف +)
 ١ یلاپلواط رولوا ردصم لبطورولک لوبط و لابطایمج رولواولزوبییاو ولزویرپ
 قلخ لیطو هب رض اذا لوالا بابلا نم البط لجرلا لبط لاش رد هنس انعم

 هدن آ هک ردیسا شاخ یناع دیشح رو یثا ندنرل هطاعش رونلوا قالطا هسانو
 هک ردهنسانعم جارخو روئلوا چ هدرعم لوق ىلع ردشوقنم یرلت روص لبط
 ( لابطلا ) جارفا مهاردیا ةيابطلا بحوه هنمو ردلامنانلآ ندهیحارخ ضرا

 هدننزو هب اتک ( ةلابطلا ) ردقج هلوا رتهم هک روند ه یم لواط هدشنزو دادش
 قلاچ لواط یندو هدنن زو لیعفت ( لیبطتلا ) روند هنتف رح قلیحلواط
 طلا توکل نده تل وم hh و لجرلا لبط لاش رد ها
 (ةللبوطلا ) رلیدلیا یمعت هدعب بونبد هبهتخ یرلقدباص یسهجقا ج ارخ لصالاق

 قالطا لایوط زا رولک تالاب وط یمج روند هن ومق یشد هلی كناط

 هوضع یرلکدید قالط ند هیلخاد ءاتشحا هدننزو ب اشک ( لاعطلا ) رغلوا
 هننعابج ریغلا وتو ردیدآ كبلکر لاعط و هد زو بتک ردلعط یعج رود

 راكب هدار و « لاصط يلم راکبلا تعیض لاملا هثمو ردیمسا كعضومرب صوصخم
 هنسک مان لهاک یبا نب دب وس هک ردو لصا روند هبهود چک هک ردیعج كرکب

 هزوح را ي لا ىلع تاي ربغلاف « لام ريغب كينلا هرس نم * وبشا یربغ وتب

 ۱ یسک کف هلفلوا ریسا هب هلیبقر ديوس روم ةهرب دعب بودا وجه هایس
 ۷ رلیدلیاداربا یروب نم مالک رلموق رم هدکدلیا هناعتسا ندربغ ون هدنصوصخ

 رونلوا برمض هدک دلی بلط تحاح ندهسک ییدلیا ت ءاسا هدنقح ام دعم

 لجرلا لعط لاقب رد هنس انعم قمل وا كوب ىغالط كمدآرب هلنیتصف ( لعطلا )
 قغوق ب ولوا دسافوص هلیبب س روماجو ه اس مظع اذا عبارلا بابلا نم الط

 لعطا یئول كن هنتسن ریو ةاجس ناو دسفا اذا ءاملا ات لاق رد ا



۱۰ 
gait 

 ٭اصملا هن ی رجتاملصای #* لئلا دنوم هنس انعم نادقفو تبوسغو یدنلرا |

 ورع یبهدازهربیشمه كنهيذج نالوا هریزج كلمادتبا یلثموب هفلتایو هدقفاییا |

 هکاتفویدبا ل رکو ثیاغب هکردیمسا كغارمسق ییدنب كنهذجاصعو یدلیا ملکت

 هنسهلیح مادو مزاع هنف رط هروب نم هم ذج هلبسهسیسد كنابز نالوا هربح کلم |

 یدلیا رارف هبوریک بونب هب هموقیع سرق ریصق نالوا یریزو هدفدلوا راتفرک
 7 یروبم مالک هدکدروک ندقارا اهنت و كن هرزوا اصع یربصقو رع هدنل وصو ۱

 (لضلضو) هدننزو هطبلع ( ةلضلض )رونلوا داریا هدننرعمروشو سثعقوم یدلیا
 ( لالعمضالا ) ردعضومرب هلخف هلداض ( ءالیلط ) ردیدآ عضومرب هدنن زو دهده
 * لا لععتضا لا رد هنس انعم قلوا دوو لئاز هنسنرب هدننزو رارعسقا

 4نسانعم تكلزوجور دنمل ید نحت ا هلن وو لا هل,« دقت كوم هدن وو بهذ اذا

 ردهنسانعم قلحا بولاي رص دول و نداوهولخا اذا لبلا لیا لاق د

 ر دماقم و یرک ذ عضوم ك هروب نم ةدامو تا اذا باس لیمضا لاق

 هیره وجهل اهذ هنتلاصا كيم هج رک فل وم هکر بد حراش ردلکد یسهدام لصط

 ( ةليعفلا ) رد ربلئاق هنسهدایز نویفرص رثکا نکلا ردشلنا ضب رعت
 ایم ةآرما لاب روند هئروع لابوط لوق یلع هئروع مرئوک هدننزو هنیفس
 ناسنا سرلا ضض هکردبفدامو هدننزو لدنص ( لدنضلا ) ءاجرصوا هنمز یا

 دوعف ( لوهضلا ) ردقلوا هلا همهم داص نالوا باوص دوخای رونید هناویحو
 ثلاملا بابلا نم الوهض نبللا لهض لاش رد هنسانعم تكکر دوس هدناقر هدننزو

 لهض لوق یلع روند هدوس شکر هدباقر هدننزو لها ( لهضلا ) متجا اذا

 هلوېض بویلوا سا له ینعب رد هنسانعم كکرب هج ردن هتسنرب اقلطم لوهضو
 لهص و *یث دعب ايش عقجا اذا الوهض و الهض ؛یثلا لهط لاقب رد ردصء یک

 لق اذا :اشلاو هقانلا تلهض لاق رد هنسانعم قلوا زا یدوس كنوبقو كن هقان

 عحر اذا هيلا لهض لاق رد هنسانعم قلوا هجي روطو هجزا بورشو امهنل ۱

 لبلق ءامو و رد هنسانعم كمرو كتسکحا بودا لاطبا ییقح ماع تكمدار و

 ( لوهضلا) هیلع لطباو هيا هصقناذا هقحانالف له لاقي ردذوخأم ندنسانعم |

 بثک رد لهط یعجج روند هنویق و هب هقا نالوا هحزا ید وس هدننزو روبص
 ثب لاق روند هویقزآ ىبوصو نالا ةليلفیا لوهض ةاشو هقا لاق هدننزو |
 هج زآ وص ( ةله اضلا ) روند هنشوق هود یصلط روعو ءالا ةليلقىا لوهض |
 هرم ( ةلهضلا ) ءالا ةلیلق یا ةلهاض نيع لاق رولوا فصو ه همزایآو هراکب |
 یماعرخ كحاغا هلرسک كن زمه ( لاهضالا ) رونید هب هنسن هه رج هدننزو |

 هیطع و لام هیت همدآ رو هبط ررهظاذا لا لهضا لاقب ردهنسانعم كم رولب ۱



۱:۰۶ 

 هدنسانعم هدوهیو ردهو لطاب رولوا حوئفم داضاضعبو هلرسک كنهددشم مالو

 ريف ایلاحو ردلقتسم لعف لصالاق ردندنافست یکبیخ و كلهتوبو ردلع
 تل یتلع كنفارصنا مدعو لطابلا یا للضت یداوف عفو لافب ردرلفرمسن
 اوعقولاقب ردیرانلع لا هدننروصیه ھه یلصاولعف نزو هدنن روص یمن كداطو

 هلیحف كنا ( لالنبئلاو ) هدننزو لیعغت ( لیلضتلا ) لطابلا یا للنمت یداوق
 روتلوا ربیعت كلبا نغزآو قمردزآ هکر د هنس انعم قعردراو هتلالص یدآرب

 | لداضو یصف كيم ( ةلصلا ) لالضلایا هریصاذا الالضتو الیلست هلاض لاقي

 ۱ هدن آ هکرونید هر لوش هدنن زو 4طباع ) ةاضاضلاو ( هلنیتصف ( ةلصلا ) 4 رسک

 یخی اتهیف لضب تبناک اذا ةلصاضو ةلضمو ةلضم ضرا لا هلوا رولیزآ لوب
 میس لا رونید هب هک لالضلا ربثک  هدشنرو تكيس ( ليلضاا) قیرطلا ر

 هست نایلوا قفوم هنفرطربخ الصاهدننزو مظعم(للاا ) لالضلا ربثکیا لیلض
 هدننزوتیکس ( لیلضلاو لضاا ) كلملا ريخ قفوبال ناک اذا للصم لحجر لا رونید
 ردضطیا ثراشا هثب دح ویشا هلکنوب فل وم ردداع یهاج ماش ما ساقلا “صا

 كلااف ديالو ناكنا ] لاقف *ارعشلا رعثایم لئسدقو نع هللایضر لم ثیدحقو

 هفلذغزآ ردساندلالنح هليو هل رمسک كداض( لصلا ) سقلا ژرما یتعی [ لبلضلا
 هواووه یرعبالوا هلالصلاق تكمهنمیا لضص ن نب لضو» ةغلابم مهلوق هنمو روید

  Eهل رك لداض ( ةلضلا رولوا ی هروکهب ی ۱

 ١ لاقو ارده ىنعي راتالبیا ةلط همد بهذ لاقي ردلمعتسم هنسانعم ردهو

 إ هدنو لالضا لضوه لاق اذکو هيف ربخال هیهادیا تعالاو ةقاعالاب ةا حب وه

 طقف هدنآ نکل رد هد ایز هد هللا هلمهمداص هکد دن ردزیاچ هل و ناب رک نوا

 هک زونید هوص لوشو یدنلوا رکذ هکهتت ردسا هنيه ( للتلا ) رولوا رومکم

 قاجاغالوفلع هلوا رفقوط شنوک اک | الصا بودبا نایرج ندوتیوقو ندتتلآایق
 هنی راهیش وص هدننزو لس الس ( لضالضلا ) روید هبوص ندیا نایرح ندنغلا را

 ( هلطلطلاو ) ( لضاضلا ) هایاق یا “الا لضالض لاق ردهلضاذم یدرفم روئید
 طبالع( لضالنعلاو ) هدنزو هطبلع ( ةلضلضلاو ) هلبرمک كنهيناث داضو هلنیتهف

 ةلحاض ضرا لاقب رونیدهرب كب نیلاق یغاربط هدننزو هذغنق ( هلضللاو ) هدنزو
 كجا جوک هکمرتوکب و:اکو ی مدآرب و دظیلغ یا ةلطاض و لصالصو ةلصاصو لصلضو

 نان (لالضت )رونیدهقذاح لیلدهدنن ز و هطبلعو طبالع ةلضاضو لعالض و رونیدهرلشاط

 هدنسانعم هد وهو لطاب هلی لدا ( لالصت لص ( ردیدآ عضوم رب هلرصف

 یدن) را

 نکن هکر ونیدهغمزآ هلیعح كدانم ( لضلا ) ردشلک هدراعشا نمعب هک هثن ردلمعتسم



E NOR 

 ردیا دورو ندعبار باب زکلای هدنسانعم كما اطخو قمرآ بوبل»# ینرلعضوم |

 ناویحو رولوا دراو هلبفرح نع ندیناث باب هدقدلوا غلوب هنسن هلوقم لواو ۱
 لالض و روتلوا دارا ندید عار باب ید هدن ون هلغلوا هدنلزبم تبا ید سو ۱

 نالف لض لاقت ردلمعتسم هنسانعم ااا عیاضو ثكمروت ی هن سنار هلالض و

 عبا او یناثلابابلانم الالض سرفلاو ريعبلا لض لاش رد هنسانعم كع بولوا |
 سح یوم مس سیم سس سم هستم سس

 ۱ لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا راسك اخ یدوحو بولوا كاله هسکر و عاضاذا

 ردلمعتسم هنسانعم قلوا بئاغ بونلزیکو اماظعو ایارت راصوتام اذا لدرلالض

 هیسنااذا الالف لض لاقب ردهنسانعم قغونواو باغو یفخاذا نیللاق *الا لض لاق

 هسکراپ هنسنر ووهس كلذنالع هی [نلاضلانم اناو اذا اهتلعف] یلاعتهلوق هنمو

 ۱ هيلع ردقا رف ینع بهذ یا نالف یتاض لاقب رد هنسانعم كيك بوقح ندلا
  لضا لاه ردهتسانعم هعاضا كمروت یهنسنز هلرسک كن همه ( لالضالا )
 هکیددد یرهزا هک ودموسم هدحابصم هکر ید ېرته هنع ابهذ اذا سرفلاو ربعبلا

 هسنا ات یر بو دیا عیاض یهنسناسوهقا وه اد نق هللا هرمه راربد ؛یثلا تلاضا

 یا بابو ندیئالن هسردا اطخ یتعضوم كنهنسن تبا یسهلوقم رادو قیرطو

 با ه مه را ربد اذک ییلضا هکبدیدیا عا ناو رلرب د هنللض و هنللض ندمهارو

 ناسنا درک راربداذک ییلضو هسارولوا رحاع بویلوا رداق هغلو یهنسن لوا

 هسیا رولوا زحاع ندقلو بولوا بئاغ قرلوا ندینا باب نوسلوا ناوبحو
 ىلا لضا لاش ردهنسانعم كلا دو ات بوموکهرب یهنسن , لالضاو یهتا

 لوا نھ هنداتعم هارک نیغزآ هدننز و روبص ( لولضلاو لالضصلا ( a هغو هنفداذا

 ِ رک ذم روند هب هود شلاق هد بایت نیسوحأص ) ةلاضلا ) ) ردندع,ار یا ندینات باب

 بیرالب ةعيضج ق قلا لبالانمیهو هنلاص اودحو لاش رونلوا قالطا هثومو |
 عياض رکا هسخ و رد یتیم هنرع راصحا یصینضخت هبهود كفلوم هکر بد حراش ۱

 راسو ناوپحن رک اوزساه روند لاضهسیاناسناروئلوا رییعتكتی هدیکرت هکنالوا |

 هغلزوا نئاک هدننعنص تاالد هليضكداض ( ةلضلا ) هللاه روثید هلاض هيا هثسن |
 لید ایوک ردمسا هکرونید هکدکن هلنص لصالاق روئلوا قالطا هتراهمو قذحو |

 ! هبلیلد لاقب یک كحو دوهعم یکهدلودتسا ردقولخم نوجا كلكن قذاح لیلد

 ینذخا لوه رده انعم تربح ایف كداض ( ةلسلا ) ةلالدلاب قذعیا ةلح
 لامعت سا هدرشو ريخ روند هدهکلساع یعی هتسانعم تدیغ و: ريح ىا اض همه

 لاط لاق یکی ادقفو عایض كنهنسنربو یتقرافمو تبیغ كلابحارب الثم روئلوا |
 رلنیتعض ( للصت ) ةلض همد بهذ س اسالاق لاقو هشنیغیا هتلص یتقلقاوالهتلض

۱ 



 تماجح هدننزو ربما هللا هم نيغ ( لیفطلا ) بسنلا برافتنم هندب قداذا
 مم توصوهو اليفص تعم لوقت رونید هنسس كنبزرغا كمدآ نکچ یسهثیش |
 | (لکیضلا) رونید هبوص هجزآ هدننزو لک ( لكتملا ) همدم صتما اذا ماجا |
 همدآ قالبجو یک لیف روند همدآ هدنمونن*یوو وب یمهنح هدننزو لکیه ۱

 هدننزو رجا ( لکطالا ) ردهلک ایضو لک ایض یعج رونید هیادکو ریقفو روید |
 هل دانم( ةهلالعلاو لالضلا )نایرعیالکض وا لکی لج رلاقب رونیدهمآ قالبجیخد وب

 هدنن زودکو عطا (ةلواسالاو)هدننزو هل زا( ةلطلضلا و ) هلیض و ىف ك دانم (لنلاو) هلیعف
 | هنلها کو هفلزتملوبو هنفانغزآ لوب هلنرتحف ( للضلاو ) هلک ك داض ( ةلضلاو ) |
 ١ ةلسلضلاو لضلاو ةلالضلاو لالضلاقاوه لاقي ردیلباقم تیاده ردسا هکرونید |
 فلوم هروک هناي كحراش داشرلاو یدهلا دص یا للضلاو ةلضلاو ةلولضالاو |
 | یساد عامو ردراردصم هلالنص هلا لالط ارز ردشلءا طلتحم ىعا هللا ردصم |

 | هدننروص تیردصمو راروتلوا لامعتسا ید قرەلوا مسا نکل یهتنا ردرلسا

 ۱ تالص لوق ردذوحام ندنسانعم قمزآ لو 6 رف هتساتعم قلوا هارکو نوغزآ

 الالنص مبا رلابابلانم ینعب تانک تالض لاقیو یناثلا بابلا نم یتعی تالزک لجدای
 ندهفتسم قیرط هلالضو لالض هروک هاب هدراصب كفلّوم تیدتها دض ةلالضو
 ۱ ورا و رام ورم هاف كليا لودخ-اریشک اوا الو ویو ادم
 ردلمعتسم ید هدنایسنو تلفغو روتلوا لامعنسا یغد هدکلنا لودع ادعوا *اطخ
 ردلالض نالوا هده رظن مولع یر رولوا مسقنم هیسلیکیا لالض ها رخآ هحوو

 هدهیلع مولعیریو یکلالض نالوا هدنسهلوقم توئب تفرعمو تبادحو تفرعم
 ردعونیپآ یخدلالضاو یکلالض. نالوا هد هيرش ماکحا تفرعم ردلالض نالوا

 ۱ هنلالط كن هسکو و یک كمروتب هنسنرب الثم هلوا لالض یبس هک ردوب یرب
 | یک كیا هارک یدکرب هلوا بیس هلالض لالضا هکردوب یسیریو ردندلیقوب كلغ
 ندهربذک هوحوعلالضو نددحاو هجو ییاصاكناسنا هکردلوقنم ندامکح ضعبو
 تلالصو رد هدنلزنم قوا نالوا بّیصم هناشن باوصو تماقتسا ارز رولوایشات

 كمروت لو هلراض و لالضو یهتنا ردرشک هکر دهدنرب نالوا طقاس هنیاوح

 تابلا نم یمن تاک یی رظلا تازا قوش رووا رییعت قنزآ لب هک ندهنیسانعم
 تباث افلطم ینعب هل یدهنال قمن یش لکو لزملاو رادلا تالض لاقي اذکو میارلا ۱

 قجهراوای بویلب یارب ردیصهلوقم رادو قیرط هک كنهنسنر نالوا رارقربو |
 زفلب يدنک هندن لواو ردندعبار پاپا کنسرو د هتللض هدنیح كفيدلو قلوي |
 ندنسانعمتیاده دض هصالخو ردندیناپاب هکیسرید ینع لض هسرولوا زتلوبو |

 درلهنسن نالوا تبا یکلزئمو قیرطو ردا دورو ندیناو ندندیبار باب

 ینرلعضوم



۱:۰۱ NRE 

  لیصی هیلع لاص لاش ردنغل همن هلک لوص هدنن زو ليم 6 لیصلا ) ةواخریا
 | میئاو ضيقىأ لوهجلا ءانب ىلع اذک ليص لاقبو ال وص لوص, لاصىف هل الیص |

 لاعت هنوعب نح ردقیا

 روت دهمدآرسلج روجوهریخهدنن زورهما با ممه (لیئسلا) (+ همجعلاداضلالصف *) |
 هک ندلاطضا ( لثطضلا ) رسک كداض روک لاثضو هدشزو هامرک رولک . ءالونض یمجرونید همدآ فیح و قرآ یندیو ریقح قیقد ریغصیا لیئص لج رلاقب

 لبثتع مدا رب هدننزو همارک ( ةلاثضلا ) رد هنيرلانعم ليلض ردلعاف مسا ندلاعتفا |
 | الیثص ناك اذا سماخلا بابلا نم ةلاض لجرلا لو لاق رد هنسسانعم قلوا
 لؤنم ىنعم لجرلا لءاضت لاقي رد هنسانعم هلانم هدننزو لعافت ( لءاضتلا )
 نرببس هکر دهنسانعم كنلزیک هلکلج وک بورونوا وید رلنوسمروک ینب مدا ریو
 ( نالوضلا ) رغاصتو ادعا هصخش خا اذا لجرلا لاانضت لافب رونلوا ريبعت
 ( ةلوصلا ) لک یا نالوض هيلع وه لاق رد هنسانعم تفاک و تلفت هلی ككداض
 ۱ رونبد همدا لاعصیبو فیعص هد زو هدون ه رزوا ییوصت تكحراش هلي *لراص

 هنسانعم :اهل روناوا قالطا هلد كچوک و ردیتوم تنسهلک ليت ( ةلیئضلا )
 ( لیلا ) ةغبقد ةيح یا ةليثنع هنرواس لاق یک یالب قوا رونید هالی هجناو
 كالو هلرسسک كناف یعی ردقوب هدتنزو للعف یریغ .ندنرلهک ریثزو لبتض ۱ وبشا هد ره مالک و رد هنسانعم هیهادو تفا هلم كناب الیلقو هدتشنزو ریئز
 ید هنفیدلوا نیل كنا هدنسهدام ربئز فلوم تح ردهروک هبهینات تغل هک هلی

 هدروبزم نزو یخد یتسهلک لبثض ها هلمهم داص فلژم نکل یدلیا رک ذ لوف
 ۱ هج هقفوو هحزا نالوا هدنزوب رب هدننزو لحر ( لصضلا ) رظنیلف یدلیا رکذ
 هلرک دانم رولک لاصضو لوعضو لاصفا یعجج هیلوا قع الصا هک رونید هیوص

 هلقعال ضرالالع لیلفلا هالا وهو « لص  ژامو * لخم مک داب ۾ تامعساقهنمو ||
 قرط رب هک رونیدهایق نالواهدنجماوص هک یدنل وا نایب هدنسهدام نا ( لصتلانانا )

 . لاش هنسانعم قلوا هقفوب وص یک هدرب رولوا ردص« لو هلوا شمقح هرشط |
 لاش ردهنسانعم قلوا هجزایوص كلوك وقراذا ثلاثلا بابلانم العض ءاملا لص

 | دعقم ( لحنلا ) ر ديعج.كريدغ هلنيغ مض ردغ دارو اهؤاملقاذا ریدغلا تلح |

۱ 
1 

 أ هدنزو جریز هللا همج,یاز ( لزرضلا ) رونید هلحم نالوازا ییوص هدشزو |
 | (لعانملا) جحش یا لزرض وه لاقب رونید هصخش سکا یرجو لیخب تیاغب ||
 . (لمضلا)یوقیا لعاص لج لاقب رونبد هبمود كکرا اناونو یوق هلرسکكنیع |
 كفحوح یشان ندقغوط ابقاعتم هرزوا یر یر یتعب ندبسن براقن رلیصف 1
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 هرحاوت سنگ اذا .ردسلا لوص لاش رت هتسانعم تامروبس ینفارطا كئنرخو
 | لوصب دارا لاقب رد هنس انعم قمردشراف یرا هک رکج نالیرواف هرجا هواتو
 دوخاب هبادغب شالوا هیفن هلاوص هدنزو همظعم (ةلوصلا ) طاسبیا هاوشمق
 هلاوص هيم” داص ( هلوصلا ) روند هنثمرخ یادغب ج شلروپس یسروج
 كنبرل انعم یلوا ییا كایوصت فلوم رونید هبادغب شغل زی کسکو یغعاربط
 | قابس یاضتقم رب هلکلبا تبث هب رابعهطنح نم ةلوصو ةلوصم هطنحو هدنبقع

 | ( لابصلاو ) هدننزو هلعافم ( هلواصلا ) ى دنلق هجرت هر زوا روک ذم هجو

 ۱ قلثآ بو ارج هرزوا هسکر نوحما كمثک ود هلرمسک كراداص ( ةلايسلاو )

 | ( لو اصثلا ) هبا و اذا ةلابص و ال ایصو ةلواصم هلو اص لاقي رد هنس انعم
 لاق رد ص اعم كمت ا 4 بوبا ره هن رزوا كنم رب یر دننز و لعاش

 هلنینصف ( لهملا ) ردیدآ لجرر هدنن زو هلوخ ( هلوص ) اب اوت اذا الواصت
 ۱ قرهلوا قلفوغ و هڪ رج هدیوص هک رد هنس انعم لعخ هدنن زو لا ) لهصأاو (

 هرزواتدح هحول رکنل بو.هقج یروط یک یسادص لیز كب هک رونید هکز زد

 لهصو لهص هب وصى لاعب ردن دنس اح وو یک یسیدرشک تآ ردنرابع ندنسل وا

 لاقي رد هنس انعم كفشک تآ هلیصف اص ( لیهصلا ) ع مم ةدح یا لصعو

 | كنآ رولوا سا لیهصو توص اذا ثلاثلاو یناثلا بابلا نم الیهص سرفلا لهص
 یدرمشک هک رونی د هتسسكنآیندوب هدنن زوبارغ ) لاهصلا ( رک دیم اکر وندهنسس

 دادش ( لاهصلا ) هئوص ىا هلاهصو سرفلا ليهص تعم لا رونلوا ریبعت
 روند هننالوا یصنشک كي دوخای ندنفپ دلوا یعنشک رونلوا قالطا هت آ هدننزو
 | جایهلاو لایصلا دیدش یا لهاصوذ لجرلاقب هنمو ردکعد یصنشک ( لهاصلا )
 ۱ هک ا وک: ردهسک نالوا دی دش یاههو تلوص هل وطسو مشح یکهود شم رسا ید

 ردبا لیهص هک ایوک ء دننقو ثلوص هلغل وا جردنم لهاصر هدنعطو هدنسقن
 ۱ بوهروافینلک هنکواو بوب یرب هل رلذایاومط مالااماد هکر ونید هب هود لوشلهاصو

 | هدنفوح نادش دش نکل هبمروکوب نوبل وا هعفدر الصا یشاب ندنسش ترعو

 | ضعیو هلجرو هدي طبخ ن اک اذا له اص لجج لاش هلوا رولوا ادیب رایدلروک
 ۱ تاذ ةقانو لهاص وذ لج لاش و یود هفوطو هسف : رعنم ةدح اوب وغرالو

 | ردلمعتسم قرلوا مسا هنسانعم لیهص ردردصمهدنن زو هلعاف ( هلهاصلا ) لهاص

 |" همز رکو یرلک دالر لها وصولیهصیا ةقیفر ةلحاص هل س رف لاقب ردلها وصيعج
 | هنی ریدر ول رلکنیسم را راغلتواورونل واقالطاهنب رلتوص#رلناب رط و ربلب یراکدتبا
 | ( هلحاص ون ) بشعلای اهناوصایا نایذلا لهاوص ینترعا لوقت رونلوا قالطا

 ةلطهص د لاقب رونیدهکلکیلوس هدننزو هجرحد (ةلطهصلا ) ردتعاجرب ندبرع
| n e htn i n e, 

 یا
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 یزنهب رولوا | عادضوناقغخو لل یهراح ماروا ردیع و ضا دواي یررف

 یریاو یرمو یشاب هدنزوطبالع لدانصو لدنصو ردموسم هرزواقلوا ییرعم ||

 هکردف ورعم موب برعلانیب لدنصمویو رونید هکشاوهلهود نیتمو میظع یسهدوکو |
 لدنص یعسق كشاوهود هدنن زو هجرحد ( ةلدنصلا ) ردشلوا دیدش لاتق هدنآ

 مظعو بلصو هس أر مضخ اذا راگاو ریعبلا لدنص لاق رد هنس انعم قلوا |
 ردهنسانعم كعثرا بویلبا اقشو هطاروخ هللاوسن هدننزو جرحدت ( لدنصتلا )

 هکر دیفدارعو هدننزو یالدیص ( یالدنصلا ) ءاملامم لزرغتاذا نالفلدنصت لاق |

 همدآ ندایثم كر هک | هرب ینشاب اماد هلرسک كناط( لطنصلا ) یدنلوا یکذ |
 لوق ( لوصلا ) هسأر "یطاطیو یثع ناڪ اذا لطنصم لحر لاش رونید |

 دوعق ( لووصلاو ) یدبا لاوص ىلصا هک هدننزو باتک ( لايصلاو ) هدننزو

 (هلاصلاو) هللادا هفلا یواو ( لاصلاو ) هدننزو نالوح ( نالوصلاو ) هدننزو

 لجدآ رد هنسانعم قمردلاص بودا شیورو هنبرزوا كنهسک ر هدننزو هلاقم
 اذآ ةلاصمو الاصو الووصو الایص و الوص لوصد هن رق لع لاص لاقت یک هود

 نالفیبع لاص لاقب ردلمعتسم هتسانعم قلوا ربک رشو هلاوح هیسک رو هیلعاطس
 بوردلاص هرزوا رهود راس هود زوای كك را لوص و هرهفو هبلع لاطتسا اذا

 اذا الوص لبالا لع لعلا لاص لاقب رد هنسانعم كلهبت نیک بوبهرواق نیک

 ردهنسانعم كمروس بوناق هنک وا بوردلاص هرزوا یشید كشا یراشحو اهلتاق

 یک یدک هنبرزوا كمدارب هلوصو لوصو اهلش اذا ةن اعلا لبع ربعلا لاص لاش

 هسک رو بیو اذا ةلوصو الوص هیلع لام لافقب رد هنسانعم قلا برا
 یالوهحالیع اذک مهل لیصلاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا ردقم هتسنرب هدنقح

 هدننزو روبص(لووصلا)رونل وا لامعتسا الوهح نامه هدانعم و ورد زاجهدانعم وب منا |

 ید ازومهمهک هتنرونلوا ریبعتلجدا هنارد)اص همدار وند ههودلئاقم یج ربدلاص

 یواف لهجوا هدنجا نوعا كتک یسیجا هدشنزو ربه ( لوصلا ) ردلمعتسسم
 هک ر دیفدامو هدنزو هسنکم ( هلوصلا ) روند هاق ولرد رب یراقدئالصا |

 هموک ود نالوا هدنجوا كنیجماق هلرسک كداص ( ةلبصلا ) روند هکر وبس |
 رفعج ن دم ردهیرق رب هدنساضق یصم دیعص هدشنزو لوق ( لوص ) روند |
 ندمالعا ردیدا كلجر رب هلیع كداص ( لوص ) ردنداروا ىلوصلا یلا هیقفل

 عضومر و ردرلپ وسنم اکصا یوصلا مهار یسهداز هحوعو یوصلا رکی وبا ۱

 ردهتسسانعم قمرقچ ییهنسنرب هللا وص هدننزو لیعفت ( لیوصتلا ) ردید |
 ءالاب هجرخا اذا هلوص لاش يک قمرقج یراشاط هلا وص كعر |



۱۳۹۸ 
Waa e 

 شوق هلیض كداص ( لصلا ) رك ذ اک ةلاصلا مهنلص لاقب روئلوا قالطا هب هیهاد

 هاف قح هدلروط هنسن هدثععا هلل رسک كيم ( ةلصملا ) رونید هبهنیسث راسو هلا
 كن هدد شف مالو كداص ( نابلصلا ) راشلبا نا هد هللا هصک راطعب هو رونید

 هرومغپ قوجو رد هلابلص یدرفم رونبد هئوا یرلکدید ینوا قجادنب هلل رسک
 و لسلسم ( لتصلصلا و ) هدشزو تدلع ( للصاا ) روند
 لصاصمو للصو»ه لاش روند همدآ لیلا صلاخو بدسح و مرک نالوا موق دیس

 رطم لاق رونید هروب ناوارف للصمو بسألا صلاخ بيسح مرک دیس یا

 رارب د فاکتسا هماغ کت ام اشک روند هب یه وا و د وحیا للصم

 ولروز هک رونید هبوص نال وا رولیراب رب هدک دلکود هدبن زو لاش ( لاصلا (
 قتشغ ضرالا ىلع عقواذا لاصءام لا_قب روا وا ندنغي دلوا بصنم ناوا 'رفو

 هلکدغا كب رص بوکود وص هبهلغ شعشراق هلفاربط هدنت زو هما ( ةلالصلا )

 دلظنح نیورعونب هدشنزو طبالع ( لصالص ) رونبد هبهلغ نالیربآ ندقاریط
 قمروا هلکنکد هدننزو لج ( لعصلا ) ردیدآ وصرب هدندروب رععاونب ندنتعاچج
 هنس رو هر اذا والا ب الا نم المص اصعلاب االف لمص لاق رد هنس انعم

 جاغاو دغشاو بلص اذا *یثلا لمص لاق رد هنس انعم قلوا یتقص اف بوشکی
 رحألا لمص لاقي رد هنس انعم كما ادب تنوشخ بونل درس ندنغیدغاق هبوص

 اذا ماعطلا نع لمص لاش رد هنس انعم كز ندم اعطو نشخفابر دج ماذا

 رد هنس انعم قالوا یتقصاق هنس رب ید و هدننزو د وعق ( لوعصلا ) ) هنع فک

 ریما ( لیعصلاو ) ( لماصلا ) دثشاو بلص اذا الومصو المص “ىلا لمص ۳
 فیعضو رددآ كئوارب هدننزو لیدنف ( ليلمصلا ( روند هبهنسن یروق هدننزو

 ( لالیعصالا ) ةينبلافیعضلا یالیلنص لجر لاق رونید هم دآفیضزسلح هيقبلا
 دتشا اذا *یشلا لأعصا لاق رد هتس انعم یعلیثاق كب هنسنرب هدننزو لالععضا
 تبثلا لأمصا لاش رد هنس انعم قعشم راص هنبرت یرب هلغلوا روک رلتواو
 ۳ هدننزو هلقوح ( ةلموصلا ) رونید هب هيهاد هدتنزو هلصضم (( ةلئمصملا ) فتلا
 رد هنسانعمقلوا یروشوق کن ینیرد كتم د وک ندننعو عوجكمدآرب
 هدننزو ره وج ( لم وصلا ) ارضو اعوح هدلح فحاذا لحرلا لم وص لاقي
 مکحو دیدش RE at هدننزو لتع ) لفصلا ( رددآ ل ریش سنحرب هدهیلاع

 هد هبل م تیاهن هدننزو یدنخ ( لبنصلاو ) هدننزو ذفنق ( لبنصلا ) روند همدآ
 رکنلا یهادلا یا لشصو لبنص وه لاش روند همدآ یهادو تفاو نطفو رز

 رفعج ( لدنصلا ) ردیلع كإج رب ندنس هليق بلغت هدنئزو فدنخ لبنصو
 یسیزع رقو یسراصویضاب رولوا عون جاقرب هکر دجاغا وا وقف فور مدنب زو

 رولوا



 لذت

 نیم یو نود ها هی کنه لاسو كي رس هم دانم ( ةا ) هات 9
 هک رونید هل نکشش نالوا قالصا دوخاب ناروط هرب كانتو رونید هب هخار 1

 هچرک هلکلنا مسر هلن رابع یدنلا ملا ةرارتو فلوم رولوا یس ڪار یعشکا |
 بک هلنلوا مسا یفایس انفع کل بولوا كد یانکشش كروب رم م ۱
 راتسسآ كنهمرج هلرسك كداص ( ةلالصلا ) ردعالم قلوا هدشیوأت یدنلا |

 0 روند یخد لالص هدننزو هلحا رد هلصا یعج روند هنح وق لوق ىلع

 هدننزو لی ( لصلصلا ) هفاسوا هتناطب یا هلالض و فحلا ةلالص ۾

 ( لصلصلاو ) هدننزو لاسلس ( لاصاصلاو ) هدننزو طب الع ( لصالصلاو )
 لصلص راج لا رولوا فصو هکشا زاوآ دنلب ناغریک | هلیس هين لعاف مسا

 هدلوک یک هلصلص هدننزو لباب لصلصو توصم یا لصلصو لاصلصو لصالصو |
 نهد ڭلذک هلاهو ۳ )اف رونید ید هلصلص رونید همس هیش وص نالق |

 روند هجر نال وا هدننلا كئاو روتید هنس هیق نالف هدباق كنسهلوقم بس زو

 هدنعا ك رالق نالوا هدرب ییدنن یسلی كنآ لوف يلع رد هدزناب ز هد دف هذن وب
 لع ردیعسا كشوقر و روند هنکحوک دوخ اب هب هساک و حدقو روند هضاب نالوا |!

 رهامو زوا هدقعالنوا بودوک ناویحو هنسانعم هتخاف روند هنشوق كيکوا لوق

 همام و ردیع"ا عض ومرب هد هنیدم قب رطو رونید هجا رغصو هناب وچ نالوا
 ۱ دنن هنس و كنس هقرا نلریسق تاو ردیعما عضوم هقشب رب و رددآ وصرب هدنب رق

 مو لاصلص و رود هرب و ضا هدرح نالف هد رازب هاکلک ود یرلیو ثكنرپ

 ناسنالا قلخ ] یلاعت هلوق هنم و رونید راخف هدق دنلوا جط رونلوا قالطا مدقم ۲

 حراش افرخ لعج ملام نبطلا وا لمرثاب طلخ را نیطلا وهو ةيالا ( لاصاص نم
 لادبا هداص یرب كمال هدننزو دادنش یدیا لالص لصا كنو نتعبلا دنع رد
  رکذ هکرونید هنس هّیش وص نالف هدلوک هلم كراداص ( ةلصلصلا ) یدنلوا

 هب وسکو فلز نالوا لزا یرغوط هراقلوقو رونید هنشوق نحرکوک و یدنلوا |
 ( لصلا ) ردعضوم رب هدننزو ده ده ( لصلص ةراد ) هنسانعم هرفو روثید |
 كب روند هنعون یراصو هعا دوخای هنسانعم هیح رونبد هنالپ هل رسک هنداص أ

 هتغدل لاق شعا نیا ربثأت نوسفا اک ۱ الصا هروک هننای كحراش رولوا دیدش |
 یعج رونلوا قالطا هب هیهادو تفاو ءارفصلا ةغيقدلا یهوا ةيحلا ىا لصلا |

 ریظن و لثمو اهرنغ و طب سنا یکم هاد یالالصالصل هنآلاش هنمو رد لالصا

 ٠ رعشرب و .هنرق یا اذه لص اذه لاق رد هنسانعم اتمهو نرقو رد هنسسانعم '
 ید وب هتننزو هلاص ( ةل ةلاصلا ) رد لالصا یرلصح رونید هلق یمسکو ردا 1



 رد هنسانعم قمدرفنج كاج لصلص كانک رولوا ق رف كنوب هللا لیلص سب هثوص
 كلبا دیدهنو فی وخ هلابسل یدآرب و هئوص عج ر اذا سرلا لصلص لاقب

 یغو شاب كرکسعو هددهتو هدع وا اذا االف لصلص لاغب ردلمعتسم هنیساتعم

 طاتخح دعر و ركسعلا دیس لثف اذا لح لا لصلص لاش رد هنساتعم كلبا لتق

 دعرلالصاص لاش رد هنسانعم كم هدل روک هلنوص یروط هه زودرب بویم هدلروک

 كليا ملکت هب اعنصتم كر هر و باتو بآ هز وس هللا یناذکو فالو هن وص افص اذا

 مسا هلصلصو اقل ذصم امج رخا اذا هماکلا لصلص لاقي ردلمعتسم هنسانعم
 روند هتس هیش تب زو نهد نالف هدنن د باقو هنس هبش وص نالق هدلوک رولوا

 یزد یو یارو لا.( لتطاضتلا )ازدا ی هنب راک دنلبس بونقلاہب

 ۱2 را E a a Ê هلوقم

 هکر دهنسانعم قم روف روماچ نالوا هدند كلوکو توص اذا لا لصلصت لاق و

 لولح ( لولصلا ) هثاج تغج اذا ريدغلا لصلصت لاقب ردمزلتسم یب ید رطاب
 محلا لص لاقب نوسلوا شعثب ك ركو كيج رک رد هنسانعم قفوق تا هدنزو

 لاقب رد هنسانعم قلزو وص ندقمروط قوجو نتنا اذا یناشلا بابلا نم الولص
 رد هنسانعم ققوق تا یغدو هل مسك كنءمه ( لالصالا ) نجا اذا ءاملا لص
 ريغاذا مدغلا ءالا لصا لاق ردهنسانعم قمزوب ییوصو نتنا اذا حلا لصا لاقب
 نجآ یا ل الص هام لاق روند هب وص شلوا ربغتم هدننزو دا دش ( لالصلا )
 هنسانعم كردم دارد رد هنسانعم لصم د وخای رد هرزوا بست لالص هداروب ! رهاظ

 زونه لوق یلع هنسانعم دلج رونید هب یرد هدننزو هلغ ( ةلصلا ) یک یی دلک
 یا ةلصلا سل لاش رونید هنباق قایاو روند هب یرد یروق شماغ وا تغاب د

 كرلرپ نالوا روط# یکیا دوخای رونید هر یر وقب وق لوق یلع هرب و لعتلا
 ولتعسوو هل رڪ كداص رد لالص یعج رونید هرب نایلوا روطع ناک هدنفلارا
 هدنو رولوا دن هلکغ د هرومغب هج زا ناغای قرفتمو روند هرومغب نا وارق

 ةقرفتم اذکو ةعتاو یا لص رطمو ةلص لص ةرطم لاق ردزاج هد ةلرسک كداص

 قزاقو جیم نالیقاق هللا روزو رونیدهغ اربط كانو رونید هغلریاچ كولب ربو هلیلف
 نتنم نالوا هرحما تغادو رونید هنسیدرقح كنکتآو هنسیدرقاط كنس هلوقم

 هج زا ناغای قرفتم یغدوب هلیحف هلداص ( لصلا ) رونید هب یرد هارد و
 لاق رد هنسانعم ققلروط بوزوس یب ورشم رولوا ر دصم لصو روند هرومغی
 هحهقشب ندقاربط هلککدوص هبهلغ قشراق هقاربطو هافص اذا الص بارشلا لص

 انلرعف هام هبف انبص یا با زنلاب طلتخلا بلا انلاص لوقت رد هنتسانعم قمري

 مهتیاصا اذا ةلاصلا مهتلص لاقب رد هنسانعم كما تباصا هیهاد و هلایح یلع الک 1۹
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 هلقایص و لقایص یعجج رونید همدآ نالوا یتعنص كمهلیب ب وچآ جلف هدننزو ردیح || ۱
 لبض ك داص ( لقصلا ) اه الحو فويسلا داعش یا لقيص وه لاش رولک |
 هلفص رونید هروکوو رونید ههپاد هدندورو تسحو هنسانعم بنچ رونید های ۱

 فتك ( لقصلا ) نيترصاللا یا نیلقصلا قحال سرف لاش هلاه رونید ید |
 لاشی رونید همدآ نالوا ررو قشراف ولرد ولرد بويع رو 4هزودرپ هدنزو

 رک رونید هلا نالوا زسلچ هحزآ یا كنس هدوکو یشلا فلتخح یا لقص لجر

 محلا لیلقلا یا لفص سرف لاقب نوسلوا هصق كرکوا نوزوا یراروک وب و یرانای
 تنهنسک مان لیخلا دب ز نب ةورع هدننزو رفز ( لقص ) هلقص ینعب یصقوا لاط |

 ( هبلقص ( ردیعا كلحر ر هدننزو هم هایعف كوم ) هلقصم ( نا ییعما یف

 الاح ردیدآ هربنحرب هدن کد ب رغم هژمفیفخ كلاي و یدب دشت كمالو هلال تارک ۱

 ردقح هلوا هر زج نانلوا ریبعت ایلضسو ایاعج هدرکد قآ یذاحم هننکلع هیلاتیا
 ۷۱ ءارح ( اما )را :E تارسک كاذک ( نایلفص )
 | هلثسانمو ردنلا مسا یک هلقصم هدنن زو ربنم( لغصلا ) رددآ منضوم رب هدننزو

 لقصم بیطخ لاق روئلوا قالطا همدآ رونخس یراجو خیلب کلام هناسل برم |
 ا یاس مرا هدترو لی يا زو هام ل ز قلصم یا

 قوص هلن وکس هلو و یرسک كداص ( ةلعقنصلا ) رونید هامرخ یروق 0

 رب اقلطم هلص كداص ( لیلصلا ) ةدراب یا ةلعفنص ةبرتش لاقب رونید هبورش#
 توص اذا یناثلا بابلا نم الیلص *یثلا لص لاقب رد هنسانع» كفلسس هنن |

 لاق رد هنسانعف كم هرکچ یدازوا نوزوا ما نکرروسشوید ین ینکزد كنو

 ردهنسانعم تفلسس هغلغو" نالوا هدشاب هدقدنق وط ق و هنوص دتمااذا ماخحللا لص

 غا رفلا دنع نینط هل عم“ اذا ضیبلا لص لاق رونلوا ریبعت كم هركج كاذک |
 رد هننبانعم قم هدرتاپ ويد تاچ تاچ نکراقاق هریدرس رب هلا روز یک روعدو |

 دنع هئوص عم اذا ینعی *یشلا ف لس دی نا هرکاف برض اذا رامسملا لص لاق |
 یرلقسررنب نكر اوص هلغب روق یرلقس رغب ندقلزسوص تیاغب كنءودو برضلا |
 اهل عمسف شطعلا نم ا هافما تسدب اذا لیالا تلص لاق رد هنساتعم تعوا |

 ردمزلتسم ی یدراچ ۷1 رد هنسانعم ق٤ روق یولط وصو برشلا دنع توص |
 جرح دم ( لصلصلاو ) هدننزو هزاز ( ةلصلصلا ) سم اذا "اقسلا لص لاقب |

 ردنمطتم یررکت هک رد هنسانعم كیلسس هنسنر یندو قرهلوا ردصم هدننزو

 یرب یسازحا كن هنسن سبای و توص اذا الصلصم و ةلصلص "یثلا لصلص لاغب 7

 عیجرت هو اذا ماجللا لصلص لاقي رد هنسانعم قهر دشفج هز هن رب 3
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 كنب رناشو بولوا ىکا هدننززو هل ( ةلعصلا )ا ردبعسا تتو ارب هدنن زو ءالب رک
 ,یئاو هیلوا یسلوق» قاربیو فیل هک روند هنجاغا امرخ نالوا, قالبح یراید
 ۲ رج نالوا هاو هد رح یشاب كلذك روند همدا نالوا هدرخو ها یوسو

 ۱ هدننزو لعن ( لعصلاو ) ( لعصالاو ) )۰ ءالعصلا ) روند هنشوق ه ود و هنحاغا

 أ رود هثبش نو زوا لعصو ردبرارک ذمو ٹنؤم *زروبزم نالوا «روک ذم تغص

 | زازيمشا ( لالیعصالاو ) ههنیتحف ( لعسلا ) رونید هکشا قاواق شلک ود بوتو
 لاش ردهن انعم قلوا ولشاب هدرخ یشود هود و یجاعا امرخو ناسنا هدننزو

 ربب ز ( لیعص ( لعصا ن راک انا ال المعصا لاعصاو با را بالا نم العص لعص

 روید همدا یرویس یا هدننز و ج رحدم ) لتعصالا )؟ردیسا لحر ر هدننزو

 هدننزو فنك هلا هم نيغ ( لغصلا ) هلیطتسم یا سأرلا لتعصم لجر لاق

 | لحدرح هللا هددشم یاب ( لغیصلا ) یدنلوا رکذ هکردتفل هدنسهک لغس
 هدن رارا هدک دوب هکحرونبد هبامرخ شفلپوط بوشبان 9 یر هدنزو

 رولواهدیرپغ كنامرخ سنج رب یرلک دید ینربویو رولوا نرم هدنتیه رلیک زج
 ۱ هخ لاب شفلب وط بوشباپ هر یر كاذک رون) وا ریبعت راہعد ز امرخ قحععاب هک وب

 ۱1 هليغس ( ةلبفصلا ) ردقوب هلک هدسنزو لغیف یربغ ندنوب هد رع مالک و روند

 (لصغصلا) هلبغس ینعب ماعطلا لبغص لاقب یدنلوا رک ذ هک ردیفدامو هدننزو
 هل رسک كن هرمه ( لاغصالا ) ردیسا كنوارت هلدیدشت كمالو یرنک كراداص
 هلا یعر اذا لحرلا لفصا لاقت رد هنسانعم قمراتوا یروک ذم تاب هراوط

 الج بويل هرهمای بوحآ یتساپ كن هنسن رب هدننزو لقن ( لقصلا ) لصفصلا

 بابلانم القص قرولاو بوئلاو ةا رلاو فیسلا لقص لاقي رد هنسانعم كمرب و
 رواهرضا اذا ٌهفاتلا لقص لاقب رد هتسانعم ققلقرآ یراوطو هالح اذا لوالا
 قعروا هلکنکدو ترش اذا ضرالا هب لقص لاق رد هنسانعم قلاچ هر یب هنسن

 | ريما ( لیقصلاو ) ( لوقصلا ) هب هب یض اذا اصعلاپب قص لاقي رد هتسانعم
 8 ندساب ردعا هدننزو باتک ( لاقصلا ( روند چ شلرب و الج هدننزو

 ۱[ هنراق لاقصو اهئالج یا فیسلا لاقس نسحاام لاقب هنسانعم هالجرونید هفجآ
 f e RE ینمسق تآ سرفلا لاقص و هنسانعم نطد رونل وا قالطا

 || هنعو رولوا لوتصم هکایوک یدوجو ردنرابع ندنسلنا هدرورپ و رای "یک کرک

 | یحریوالج ههنسنرب ( لقاصلا ) هتنایصو هتعنص ىف یا هلاقص یف سرفلا لاقب
 | ه هرهم هد راو هسنکم ( ةلقصلاو ) هدنزو بتک رد لقص یمج روید هم دآ

 ةزرخ یهو لقصلاب قر ولا لقص لاقب رونل هرم یسهلوقم زب و"دغاک هکرونب
 لغم تلا اقلطم : هسخ و یدلبا صیصخت هو رهه یتبم هبلاغ فلوم لس

 نالوا



 لاش رد هنسانعم كليا كلبجفحو كلیحرجو قلرایجسا دننزو هجرحد | "

 هدنر اید رصم هد زو باصض ( لاهش ) بذک یا لهشو علو هبف لاقل أ

 یلوارطوباو بآ كنءرهج ندلازهو فعض هدننزو لعف ( لهشتلا ) ردهبرق ر
 كنبش ( ةلمهشلا ) ههحو ءام بهذ اذا لحرا لهشت لاش رد هنسانعم كنك

 ردیردپ نطبرب هدنزو لیدنق ( لیمهش ) روئید هبیراق هجوق هلبعفكيمو
 ردهنسانعمقلوا لمدآ هود هدننزو همارک ( ٌهلاصلا ) ( هلمهلا داصلا لصف ه)
 سانلا لتش راصوا.سانلا بئو اذا سمالنا بابلا نم ةلاص ریعبلا لوئص لاق
 روبص ( لوئصلا ) رددحاو یرت ریبعت ید هدنروص ییا وبشا مهیلع ودعیو
 ريما ( لیئصلا ) ةلاص هلراص اذا لوئص لج لا رونید هبهود لجدآ هدننزو
 ىا: شرفلا لّیلص قضا نوه هتتسانعه لیهص روند هفت لا هلو
 رونید ههبهادو تفآ زدزناج هلیض كنابو هدشنزو جربز ( لبثصلا ) هلیهص

 ردهنسانعم قاوا زيت هلقلقوغوب لوق ىلع قلوا قوغو سس هلنيتخف ( لكلا )
 هک ردنرابع ندقفلاتح سس پولوا ادب تنوشخ هدنردص كمدآ شعیلادنعو
 رولوا ندهضراع یسهلوقم هلزنو مفلب دوخای ندنرثا قوغوص رولوا زمقچ زود

 هنوشخ وه وا يحى دنعاوا جاذا عبارا بابلانم العع هنوص لحج لاش |

 (لعکل او)هدننزو رجا ( لحالا ) مفتسيادا ريغ نم توصلاف قاقشناو ردصلاق
 هبه كلادو كداص ( نالدیص ) روتند همدآ فصتم هلا لص هدننزو فتک |

 یالدنص هرزوا سابق ریغو رونید ینالدیص هدنسن ردیدآ عضومرب دوخاپ هدلب رب

 كمال رونید هلدابص هدنعج هلئو لدب مال رونبد ینادیص هلو یلدب های رونید
 همدا نام رطم قراهوا بوستم :یالذیسو یدل هرززا مال ی

 هرزوا یسهصالخ كنهریاس تاهما اریز ردشلنا زاجما كي هدارو فلؤم روند
 یعفحصو رایصسا هک روند هنانص ارحاو ريق اةعو رطع ین الدسیص

 لوق ینأشن ادتبا هدب رعو روند رولبپ هدیسراف ردقجهلوا یسهلوقم یچرچو
 عیصفو ردشلوا بلا م كرهدیک هلغلوا ندروبزم لح مان نالدیص هرزوا ار |
 هلاشاخو راخو قاربیو قلتوا هکردبدا كج وبر نالدیص هک ردشید هدنحرت |
 اهیبشت اکا یجرجو یجازجا راہب نکسم نوحا یسودنک بوردک رب یرهدرخ |.
 لوق نالوا جدا نکل رلشلبا رک ذ هجو هنوک راس راضعبو یدنلوا تبسن ۱

 یفاشلا دواد نب دج نداهشف ردشلیا صیصتت اک۱ ید فلؤم هک هتل ردلوا |
 وبشا هکر د حراش ردرلبوسنم ههروک ذم تفرح نایلس یدیفحو ینالدیصلا |
 ( ةلدبصلا ) ردعالما ی هدلوا كغلؤم ردکتو جو ردبرعم ندیسراف ینالدیص |

( 



۱۳۹ 
 Ee سطر من ی جم و ا س کا ا تم

 تب یمه بحر ندا EG مالسسالا تف کم , ۳ بحاسص هله و ردتبلع

 E مر رم یک بز تارا و فر
 رلهدسل وا لئاف هنیفصو عل یغد هدنطفل بجرلا یک نسا نکل ردرلشابا ضاربعا

rو ردالوا هلا ندساتیق فالخ هرزوا روک ذم هجو رد راو  erهروهش  
 ردندنیهدا لار ن ماسو یامت هل ءاشا رون)وا مر هد: :سودام م رح سیاق صفی ر

 ) هلودلا ) شبا تیدح تياور ند رلبانح هودهلا ةعيار لاوش یا تش ةدبعو

 هلا سوم وو ( اوت ) تل یک هل ر هی ی ( ۰ .البولا و )

 ( لاال ) رکیز دولت ن عن وذا ےب رد یاد ہھلا كلام ن ماعد نآ
 اذا هللاتشا لاق رد هدانعم یا وا ا ها ۱ راز اوس همدآ ر هدنن زو لاعتفا

 تغل ول وف ىلع هر انوم كل روند هعاچ عف ۾ اتش ) هالش وشلا ( هبس و هل ض رعت

 زار راچ هلکنآ هک رود هغاروا كچوک هدتزو رم ( لوشلا ) ردهیشح
 لاق روند همدآ نالوا لالاچجو تسح هدنمدخو لع ره هدننزو فتک ( لوشلا )

 هلتیتحف ( لبشلا ) عبرس ةجاحلاو ةمدخلاو لمعلق فیفخ یا لوش لجو

 لعقا وا نسحا ندیاو هحزآ ۱ ندکلک وک یهایسكزرک هدنز زو هلعش ) هلبشلاو )

 بویلوا ییک نح لزف یک «اکشویو روند هفاوا لئام هنالیف یهایس دزوک لوق |
 PEN PU ام هلرق هک ایوک هلذلوا هحهقف وو هحزآ یهایس ناال

 لقا وهو هلیشو لش هنیعق یا روئلوا رییعت ی زوک نویفو كلولزوک
 ةاكشلاك اطوطخ تسالو ةرج هقدلا برشتناوا هنم نسحاو ةقدحلا ق قزرلا نم

 رولوا ردصم لهشو ةرحلا ىلا برضب هناك نح ةق دلا ءادوس هل اهنکلو

 تناك اذا عبارلا بابلا نم الهش مالفلا لهش لاق رد هنس انعم قلوا ولزوک الا
 لا رد هنسانعم قاوا ولزوک 1 ك هدننزو رارجا ) نالهشالا) هله هندعق

 یوم روید همدآ ول زوکالا هدنن زو رجا ( لهشالا ف لهش ینعع یصلا لهشا

 ةرج ةلهشلا نینیعلا لهشا ناك مالسلا هيلع هتفص قو ةياهنلا ىف لاق رد ءالهش |
 لهشالا دبع ون ند رع ها توصرب لهشاو ضایبلاق هلکشلاک نملا داوس

 تفص ید هزوک ردش وم كلهشا ) الهلا ) ردفاضماکا تعالج یرکدید

 ولید هنح اح هالهشو "اله نکو هالهش وااو لهشا لخر لاب رول وا

 رونید هنوناخ هلقاع ولشاب هت رواو روند هیراق هجوف هدننزو هلهک ( ةلهشلا )

 ( ةله املا ) ربصوصحم هب اسن هدام وو ةلثاع فصنیا ةله :أرما لاقت 0
 اذاهلهاش لاق رد ه:سانعم كيكو س پودا عازن هلا مدآرب هدننزو هلعاغم

 لها ( لهش ) ردندنیعب ان عین هکرد ی" نا هدننزو ریبر ( لیهش ) هراش وهماش
 رد هنس انعم غوردو بذک لهشو دیبقل هلرعاش ما لباولا یامزلادنف هدننزو

 دا



 بولی یک تنقاب دلو لس لب دنا و و
 یدوس هلغلوا هلئاش فا كلذك صقن اذا دقانلا نیل لوث لاق رددنیازهم كلا
 یراق كندو دو اهنابلا تفج اذا قالا توش لا رد هام تی له ا

 اهنوطبتفلاذالبالا تلوشلاق رد هنسانعمیناواقشپاپ هنسهفرا هک اب وک بولیکح

 ق لوش لاق رد هنسانعع قوق یس هيه وص هحررآ هدد كءواطو اهروهلظب
 لق اذا «الا لوڈ لاقب رد هنسانعم قاازآ وصو مالا نم ال وش قبا اذا ةا
 عاجو هٍوام لق اذا برعنا ل 2 لاق رد هتساتهم در ه> زآ ی وص كن هغوق و

 اا لوک ردنا فرا تس اس تک لر رو ما
 تم رقع هدنن زو هلانف ۰

 وونلواقالطا ه یراف یصغوقو ی نوعشدلوا هوش تاذ ردیلع
 روش ) عابلا ةلواح دنع رک ذنا اجرا یا لب وشتنا

 د ندنغور وق ك رقع هدننزو هل وص ) هل وشلا 3 دما یا هلاوش اما لاق

 برقعلا ثب رم لاب رداع: لئکیت ردفح هلوا یوا هک دن و یودرداف فق

 ا لزانمو روند هروع نو و نیقشاشو اه بذ نم لوشتام یهو اهتلوشب
 ثب لر ید بارقعلا ةفجهرلنا ر دنر اع ناک وک ی 1 رویا 5 رد ما كلزنم
 ىضلا یسرارغلا دب زو رد هدنلزام ا تننروص برقع هروک هثئاب

 یون هنا راب دنفا اعاد ردیحا كن هن راج" نفیس هدنس هلق ناو دعو ردیعا

 ياع ات دنا وزو یدک ینا زو رض یشان نددتف اج طرف نكد یدیا رد

 ود دانلا ةلوش وهوا تنا هدنفح حصا جا هک یدلوا لما ۰ هان لود #
 قمردلان یرقوب ی هنسنر یندو هدننزو هلعافم ( كوالا ) رلردا بر

 لاعفنا ( لابشنال ) هعفر اذا ییا لوا ناه ردهادبم قمردغا یرقو و
 یا لاشناف را | لایا لاق ردهنسانعم قغا یرفو و قمقلاق یرفو هدننزو

 دراو لے ن هعیص ا زب هل روس لامهسا د وحای یر نالوا زال ارعاط رود

 هثبارو هدنک ر تاو ۱2با طببف رارد ید 0 هی IKE ر

 هکر دنع “انطق رب و رد 4 رق 3 هاو هدمن زو د داد ) لاوش ( ردب رلک دید

 لوش هد رهقا هزوکآ هنناس ۳ روید تالاوشو i و لوچ ردیآ مارب

 یی u و سانع 1 ا رولو ۱ 1 فر روت ف رح اعر 0۳ لاوش 0

 روهش ایا 1 ماوس هدد و ن ڪڪ ار ز رو" !وا ی 0 هیلصا ت تیفصو

 ینس ر تكنارصنا مدع AAS نایعش يح ردندنشاب دا

 7 ٩ ں2 ال وا روش جوک" هذمرذنق ندر NE با رحم ) لاو شما ) مش را

 هلم هي رت صم ) ءرلب وشلا ( لاشد ۱ ری یا الا وشم درب ا ات قب ردشل وا
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 دوه لا n یتبجگا لاش رالی قارا م ۲۶۸ رد رصم 00 اطا هنس راتارق

 ردرا رعاش ىلا یدخالا ن هل و سط ن هم و دیاق ن ةع و مھنآ زق یا

 فیذخ و عبرسو روند هبهفا ولطاشت ولفوش یخدوب هدنل زول ( لمم )

 یا لععش لر لاش رود همدآ نوزوا كي لوق لع همدآ تورط حورلا

 سایا نی لععشو ناخ ی لععو روند هدوس یثک او لبوطوا فی رظ فیفخ
 ادا مالقلا لبنش لاقب هرد هثسانمم كعوا هدننزو وحر حد (ةلذسا) ردراتدحم / ۰

 لو لینش وااو راس هح لینع نبا هلادیع ددندیماسا هدننزو رخ )لت /
 جار خا هبا ندهسیک نکردبا هبلاطههنسنر هلباف ( نم زا ) ردعاد حررخای 0 ۰

 (دوس) هللاا ف مهاردلا جرخا اذا یرتشلا لفك لایق رد هتسانعم كلقا
 هکرد هدنمانع«ق«ردلاف یرفو خاروف هئا هلاصف ( نالوشلاو 1 هدگنزوا وقف

 هتعفراذ ال ودو الو نوشت اه ذیذقانا تلاش لاقن رزدلات نو مالعا یل ج كاذک حاقل |
 عفثرا اذا بنذلا لا لاقي رولوا مزالو یدعتم هنسانعم قفل یسددک قروفو

 یار هرکه هنسانعم قمر دلاق یرقو یهنمنر رولو" فن هود ek :فرحو

 لرد هنماهن تااش رلب رعو هعقراذا الوش ر یخ اب ا ل لاش لاق رد هنو ید لوا ۴

 تلاش نواوش هدقدلوا هدیءارآ و نک اس و کسزدهلبا تفخ بوللهکیوا مدار |

 | هجرادقم رب ابایسوه قجوا یثوف هود ارز نکس بضغو فخیا نالف ةماعن ۱

 لوفتو رولوا لزنتم لاحملاق هنب هلغمالوا یناربط توق نکل بولیسک ایا ندرب
 بوج وک روم موق ینعب مهام مهازاسنم تفخاذا موقلا ةماعن تلاش ب رعلإ

 اش زو را تق رفت رلضهءو یدلات یلاخو اسهت یە فیقخ رادروپ
 یشوژ هود ید اول :ت رغم بويلوا قفاوم ر یرب یرزوس کب كلبا و

 لوا هک یدلبا زام دل هلیلوق م ۵ يع بهذ راضعبو يڪ یرلف رفت كنمد روش ۱

 دن و ردکعد یدلوا لار یرلب :حو قثورو یراتک ووشو نع كموق ۴ ۷

 روا یالمادتدآ تاجو فخ قو نشو نددوخ ام ناب تایم اج هما
 روند هبوص هجزآ دوخاپ ر وتد هندنهبش وص نالق هدنراسد كنهخوقو كمولطو

 یرقوینغربوق نوحا حاقل هقانیندو هل رنک كنهرمه ( هلاشالا ) ردلاوشایعچب
 یرقو نهنسنرب مدار و هتعفر اذا اهنذ ةقانلا تلاشا لاق رددنسانعم قمردلاق

 غور وق نوا هر ( لئاشلا ) هعفراذا را لاشا لاقن ردهنسانغم قمردلاق
 رولک لیشو هدننزو کر رواک لوش ۍعج رونید هب هقان رسند سن زدلاق یرقوب

 باتکرولک لاوشو هلل رک تكنبش یتبم هننرواجم ي رولک لیشو هللادنا هبای یواو

 هلکمسک تدم هانیدب ندتشو اب ندنلج هک روید هن هقان لوش( الئاشلا )هدئزو

 سابق زیغوم و رد هدننزو ردن هک رولک لوش یعج هوا شک نوت یتدوس
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 لو نا ۱

  یعچ روند هب نسل هد زآ ید و هيك نیش ) لولعشلا ) روید هننالوا هج زآ یھ

 تدع لاره ن ةلععو بینمن لع ردادیماسا هدننزو هزج ( هلعس ) رد لیلا

 هدنن زو هنیهح ( هلیمش ) ردیس هینک هل رجخو كناند ( هلعث ما ) رد رلغیعض

 ( للعشلا ) ردفیعص ثدحم ردندندالوا هکم "اما هک رفعح ند ن ةلیمش ردنداعسا
 لا رد هنس انعم تمرید هلمجلاب یر امرخ ېک هدحاغا ېدو هدننزو هحرحد

 لحزلا لب لقب رد هنسانعم كعرو هلتعرسو بط زانم اهیلعام طقلاذا لا لی

 ردلهدنسم هلیسهین عج ردکعد كلو كلوب هدننزو رب راهش ( ليل اعلا ) عرسا اذا
 وزوا قرفغتم هرب هدنس هیحان هلقعم لیلا مشو و رف یا لیلاعش اوبه ذ لاقب

 4 كباج هدشیار هذن زو لاعفنا ( لای الا ) رونلوا قالطا هرالاسم وق
 لاش رد هنسانعم تک ملتعرسو رعش اذا هثح اح یف لعثثا لاق رد هنس انعم قلوا

 كعرو هلذع رس يدوب هد زو لیعفت ( لبعتثلا ) عرسا 4ذا لج لا لسشا

 لاعشاو ) هدنن زو هلبج ( ةلمألا ) عرما اذا لحرلا لعث لاق 5 هک

 لاق رولوا صو ه هفان هدن و رو تسح هلك كرلنيش ( لیامثلاو نالعشلاو
 هکر د یسوم نا هک و ودادش ( ل )اس ( حدر یا ل العش و لالعشو اعم دهقان

 ( لاعثو ) هدنن زو راز ( ل هک ( ردقو یمادنمه هدنیادع رددرفو ردنددت

 اما هدننزو بخ اض ؛( لماشو e زو هزج ( هلعشو ) هدفزو بانک
 راسو ههود مادنا شوخو كباچو مک هدننزو لح رفس ( ندا ) ردندناجر

 لد رعو لحاا نحاح ن:لدرعشو یعوب رلا كرش لد رعشو روند هل اویح

 ( لذرعشلا)رونبد هقا مادنا بوخو رظنعس وخ هلباح ) ةل درسنا ( ردرارعاش یعکلا

 هدنزو لدرش ( لط رعشا ) ردشخل هدناو هدنن زو لد رعش هلا هةم لاذ

 همدآ نوزوا زسةشفاب ناشیرپو کلسس یدوجو هدنن زو روقنقس ( لوطرشلاو )
 ( لشعشا ) رونبد هنس هجرا تا هجولغاب جا هلیعض كنيش ( ةلاطءا ) رونید

 هدننزو لالععصا ) لالعبش الا ( روئید هناویح یرلک دید ليف هدسنزو ی

 یهنسنو وفرمشا اذاهلح رلا لععشا لاق رد هنس انعم كاسکو و قمقجدرب كيكو
 لعشا لاق رد هنسانعم كليا وص-دج بولغاط هفارطا هلتعرس نوحا قمارا
 فر اجر یرب رهبودا قلروظو رهودو اوف رو هيف او رداباذا باطلاق موقلا

 لباچو احم تقرغتو تضم اذا لبالا تاعمشا لاقب رد هنس انعم یقلوا هدنکارب

 لا رد هنس انعمقلوا متننم بور دلاص هنلوق ره لزعسد یک 6 رکح یرکسع

 هدنکار هدنن زو هح رحد ) لمعلا ( ت رشتا اداو ساق ةر اغلا ثلعمسا ۱

 ولشینج رول وا.مساو قرفن اذا "یشلا لععس لاقي رد هنس انعم قمل وا

 هد وهب ةغاط د وهنلا لع و زساه روند ید لعمشس رونید هب هفان ولط اشن
~~ 
FRKUDEG 
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 بوشآ ردف هح راو, 4:۱: فست كسي روس هقا هودروغوبو بطرلانم اهیلعام
 نیل الا فصل عقل اذا احاقل هوش لعفلا لشا لاق رد هدس انعهم كليا هبک

 قفف وط لب زار و هلنیتهف ( لسعشا ) روند اغا هفعش آ هنع وجم هک هتن
 لوعشو لو لاعشلا مهتیاصا اذا عبارلا بابلانم المش موقلا لع لاقب رد ةنسانعم

 لاق ردنرابع ندکمشت هبهلج هک رد هنس انعم قلوا لم اشو ماع هنسنرب یک

 لاقیو مه اذا لوالاو مبارلا باسبلانم الوعشو العغو الع“ مهلعثر الا مهلمت
 لشو رک ذب اک ۵ مهعاذا ارش مهاعشا و عبارلا بالا نمینالثلا نما مث وا اربخ مهلم

 رهتسن قاقوخو هثلبفاذااح اهل هقانلا تلمش لاش رد هنس انعم قااق هبک هقان

 لعثو هتفخا یاانل ارور مکدبا تلعث لاق رد هند انعم تازمک بوت روا یی ەنەسىن رب

 ند هنسن ریاسو ندا كل ذک روشدهر ومخب هح زا ورود هیامرخ ه زا هحرادقمر |

 یمهلوفهدرب نیرو بوتروا مات ییهنسنر و رولک لاعشا یهج روید هریسب "ئش
 هس هماج مدار هدن زو لامدقا ( لاقشالا ) هنس انعم فنک .روئید هثمدش
 رد هنس ایعم كم رو هایهحو كلا هطاحا ین دب نوت بویلاق هرشط هس یرللا

 هک ردند انعموب هدب هنم جرخال یتح هلک هدسح لع هرادا اذا هبوژ لقشا لاقب
 ) ةلعشلا ) ر رد مالا هيلع لسا هسلیا هطاحا ب وصاب 9 مارحا هدامر یمدآ رب

 هد زم اسسا ندن و هکر ونید هنننیه تكعرو نوت یو ردع و ءانب هل مک كنيش ۱

 مع ماص *هلتو 4ام ةثیه یا ةلعألا نسح وه لاقب روناوا ریبعت هلبا شنروب

 هلرمك كرل“ ( ةلعشملاو لعشلاو ) هدنن زو هر ( ةلعشا ) رد روك ذم هدنس هدام

 رونیدهمارحا هقفوب لوتكجوک ندمارحا واقاج ولیوتو كوپ یرلکدید هفیطق |
 لیمو لمشعو ةلعش هباعو ءاج لاق را رونیراص بورو یندب نوناکا رب رع

 هک ر ونید هلق هصق نانل وا ریبعت هلا لمثمو هب لش تفغبطقلا نود ءاسک وهو
 بوتلاب ییطنتب ربصق فیس وهو لعشلپ هبرض لاقب رونلوا رتسدل-ابلهدق دنلقاص
 نا ریصم ساقلا فالخ ىلع ندلعفت ( لیعشلاو ) هدنن زو لعغت ( لعشلا )

 لعسا اذا الیعشت ةلماب لعشت لاش رد هنس انعم كروب همارحا هرزوا قلوا
 هدنززو رویص( لومشلا )هنسانعم هغحلم روند هناغرو هدنن زو با رحم( لامشلا ) اب

 هدمات یتس هار رونند هنن الوا دراب لوق ىلع رونلوا قالطا هب هداب ( ةلومخملاو ) |

 رلبدلبا قالطا ندنفیدلوا یس هعسو هفصع یکی ل مش دوخای ندنکی دلیا لماش
 ردیعسا نوناخ یکنحرب لوعشو ةدرابلاوا یجایا ةلوعشلاو لوعشلا هاقس لاش

 بیط هلی لاعش رونلوا قالطا همدآ یحاص هی لئاعشو هیضر ق الخ( لومشلا )
 قالخالا یضراا یا لوعشم لجر لاش رد ذوخأم ندوص شلبا بسک تف اطلو
 لوق ىلع هتمقلاس اهرخ هدننزو رمط ( لعشلاو ) هلرسکو یحصف كنيش ( لمشلا)

a TER E am س کد حج 

 یک



 ۱۳۸۷ اب
 تا 5 مت ۳

 اه راغیا دعابعا لمش ف لخد لاقت روند هماحدزاو دکل هبلغ لعشو بطرلا نم وا -

 ۵ طعم هتک 0 dl a ی نبش ) لاعشا ( ر ما هد ائر هدر وب و

 هن ۶-4 لو لع زود هدنف_رط لامش كذب رش تدن رج و روند dh نسا نا رزم

 نال وا ê نکن رد هوا لب ناتا ل دف رط عاص كم د نالوا هد وتم

 هلا شن تانب عاطم دوخاپ ندننمام شعن هللا سم علطم ندنشهج یلاعش بطق

 بوش ؛درا هرج ات داع راک روروو رد راک زر نا ندننب ام یطقسم كراط ۳

 1 لوصا"قب رحت كفلوم"هکیدلاق رد یتیم هت زابغعا  ییاقم تيم فالتخا یوا یا
 نوک ندا بوبه نش عاعم هرزرآ یچسقن ايق ارنح ها رد ییبم هب هعب را

 ئس هت رک حوا كد هق ویع یرغوط هل اش بطق رولوا ري یبعت یسا وغ وط

 هج راو هبطق روشلوا ریبعت یییزا رو هبدیا توبه ندق ویع علطمو ,ردراو

 نادبطقو ردیطسو هز اریوب شەن تان علطم راو یس هترک چ وا هدکنو
 تیغه و راو یس# رک جوا هدکن و رد هق ویع بیغم رونلوا ریمعت زدلب هب دا ب وبه

 هدکنوب ردق ؛هر اط سمن طقتسم روئلوا رعت لی هراق هندی بوته ندف ویع
 یدلصابیغ» "هکهرت اط سف طقسمو زونلوا دعزاربوب راتو راو یسهن رک جوا
 هلکشو اردو هل رقف "بینم رولوا رعت یطاب ردیلباقم یلوغ وط نوک ما۶ لار ]

 ردق بن وج بطق رول واربع سودل هراکز ور نسا ند رفع بیغمورا و یسهن رک چت وا

 هدنن زو فود هر« دقت ۵ ه مس كو٥ ( لیلا و ۳۹3 کښ كيم الیلقو هدف

 روبص ( لوعشاو ) هدننزو رهوج ( ل٠ وشلاو ) رولوا ددم یمال هجهاكو
 هت هرو ۳ ردت هد:طف) لاش ئش هج هدنن و ربا ) لیعْساو ( هدمن زو

 ناتا یو هی و ی رد س ایر میسعت رد هنس انعم كمرددقب “البو

 بوتتروا همدا ربو رک ذیساک ردبل وق كضعبوبو مهعاذا ارش مهلعش| لاقس نوا

 ةلعشیا لمتم اذ راص اذا لجرلا لصشا لاقب رددنسانعم قلوا یحاص مارحاو
 طقلا اذا ٠ ةلخلا لعشا لاق رد هنتسس انعم كم ريد به یتسام رخ كج اغاو

1 ۳ ۲ 

 ۷ هلن نسا ندنآ وردق هب رقع علطم رول وا ریمعت 1 لبق هد راراپد وب هل نسا ندنآو

 8: جی ر یظفل لام وبشاو رولک تالاش حج بنت ۵ لامشو یهتناروئلوا رده هملش شک

 ۱ چت رو لاغشلا تبه لاق راونلوا لامعتسا قرهلوا تعص و قر هل وا مسا هب هروم ۱

 ۱ ) لغشاو و رفعح ابا هزم ) لماشلاو ( هدنن ز و لدتص ) لعشلا ( لای

 , هلیشلا هاطعا ذا دلفشا لاتش .را هنس تعما كم و مارحا كج ةد روب

 4 موم لمشا لاق رد مس اعم كرك هتل لا هلل رمسک ك « رمه( لاعئالا ( روند

 1 كم زود هب ص یرلک دید لاعش هنس ه۴ كنوپقو لامشا حرفا لخد اذا

 1 روشو شهب هلج هص اتو الاش اهل لعح ادا ةاشلا لمشا لاشي رد هنس اتم
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 A بد لا روا را یدب: هیف رح ءاب هدعانعم تکود راش اش لراس یس هوم

 دوتمم هداموصح رفس لوق له اعا قلطم هایم نیو( ةلشاا ] بص اذا ها
 كمدارو رفعلا ىف ةدلاوا بنا یهو لس ىلق ف تدقع لوقت روتبد هت نالوا

 لاش ر لال هد هل کف گن هدو و رواد هدږعد ما یعیدلوا هدنشها و و بالی

 صرع هربکشا قج اف هدننزو تدعح ( لا-ثلا ) هبلطب دیعب صا یا ةيث هل

 ورا كنکیدرزک نامه هکروتید.هکشا یراش> نالوا.هد هرم تن یدضقو
 ما دیدق ندا هکر دب دا تغاطر هد زو مظعم ( للشم ( هلوا رردلاص بوشوډ

 ا ر لایا و ) هلسسک كی .(.لا ا ) رونلوا لوزن هلم

 های لوصو هلا لوص ر دباب اقم غاص هک روند هلوص هل رک كنیش ( لالمشلاو (
 ررغ زولک لاش و رواک لعثا یمجج بلاش ردیلبافء نی ردلماش هنهج لوصو
 صالد هرزوا یلتفل كد فم رولک لامثومد:زو بتک روک لعشو هرزوا سایف
 تعیبطو یوخ لاو نیلا دنم وهو هلاسعش یاو هلاعشب لمعي نالف لاقب یک
 هدشلزس روغ واو م طلا یا لاعشسا < رک وه لاق رد لاع یعج رد هنساتعم

 لوص رلب رع هکر د حراش موشلارب بط یا لاعلا ربط هل ترحز لاش ردلمع:سم
 نج نالوا هتسانعم تکرب رل.دیا نچ - ها نیم ۳ رز جیم هنب رلکدلبا ماشت ها
 ۳ رب لاعشو رل ردا ق والطا یعوس اش و یی هني اذهلو را رد ر رد ذ وخام ندم هدام

 ضبق هلبلا كمدا نج نیک او رولیصاب هنس ه٤ كنعسق نویق هکردیعسا اغ ولرد
 هدنلکش دب روط ی و و نت زود هنیک مانوط ر ییدلیا

 نسف یدک وب لوف لع رارروک هدفدشلرغآ نددوس یس ه٤ هکرونید هبهبیک

 زدند درام هکلادیشلا یا ی دجو ر دندنیمبات ( لاعشا وا ) ردصوصخم
 نادنغيدلوا رلشبا هلبلا ىيا ردببقل ورع دبع ن ربع نداصعا ( نلاعشاوذ )
 لوصو هلا لوصو هفرط لوص ییهنسن ر هدننزو لج (.لعشلا ) یدیشلوا بقم
 .ر و لاعشلا تاذ هذخا اذا لوالا بابلا نم العش لع“ لاق رد هت تمام قلآ هاب
 رج العش لاب رد هنیسانعم قموق i لاعش نوجا قموغوصو كملتيرس ىب ةن

 ب رج ی هسک ی راکدید لاعش هن 4م نلزیسف نوبقو تدرش لایه اه ع اذا

 لع قلع اذا لوالاو یاشلا بابلانم المش ةاشلا لش لاق رد هنمانعم قلب
 رد هتسانعم كمزود 4 زر یو هنسهع كنويقو هدشو لاعشا "هعرض

 لعشو يكد يس اک رد هنسانعم موعو لوعشو الام اهل لعح اذا ةاشلا لمس لاقي

 هل لاقی رد هنسانعم كع رو بوتروا هلعارحا یراکدد هلعش یهنسنرب لوعشو
 للاب یرلام رخ نالوا هدحاغا لعشو لعاب هاطغ اذا عبارلا بابلانم الوعثو المش

 اهیلعام طقا اذا لوالا بابلا نم المش ةلْحلا لعث لاق رد هنسانعم كمر وش و د
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 هزوکح شلوا لثار یرعب و هبهاذوا هسباپ یا ءالش دب لقب رونید هلا قالوح
 هدننزو ريما ( لیلتفلا ) اهیصب بهذدق ثناک اذا ءالش نبع لاق رولوا فصو

 هکر وند همعجو هسالپ یرلکدتر وا هنسپ رغص كنهود لیلشو رددآ هدلب رب
 راذاکرو رلب رع رونلوا ربیعت كلن وک هدیکرت رولوا جوسذم ندلیف دوخای ندکو

 لیاشلاسال لقب رونید هب هماج یراکدیک ندا هرز ءدکنحو رلردبا ید هرلتآ
 لب رونید ههرز كح رک نالبک نداتلآ هرز لوس و عرد)ا یا ساد هژالغلا ىا

 دوخاپ هد هردو هدننزو هلح هل مک تانرش رد هلش یمج روند ههرز اقلطم لوق

 ی راکد, د كابا راد صو كيابا راقوفو زود هنسا رم وص نالو هدنطسو كنهرد

 هف را درد هر هقرط لو لو نالوا هدانا هفراو هنسانعم عادع روند هکیابا

 هلا دبع نب ر رح نداععا لیلشو رد هليا ی درفم سپ رواوا دنم هح هلی هللا

 ر دیه یطاتیم دلا نمواا دبع طاح لعهلپع ن ليلشو رديمعا تندح يىللا
 و .یافنلا لیلشلا وآ و رد دع هک رک ین ا یا نا هدنزو ساز( لیط ])

 اتعاد هل الکسا یشیدا هل رک كيف ( لمحا ) ارد زعاش و یار

 راج لاقب روند هکنا ثعرا یراشح نالوا ررتوک بوروس بوشود هنن رادرآ
 ووبض ل رفت ۱۱ ) رک دیس اک زد هام لو لر د را رک يا لع

 لبلب ( لشاشلاو ) هدننزو درد ( لاشلاو ) هدننزو قنع ۳ للشلاو ) هدنزو
 شوخو حو رکبو تسح هدحوک هدشیا هدننزو دف دف ( لشلهباو ) هدننزو

 للقو للث و لول و لشم لح ر لاقب رونید همدآ خوش و نشتعیبط هلزا تب
 لولش و سفنلا بیط ةبععلا نسح می رس ةجااللا ىف فبقخ یا لشلشو لش

 ردیفماكیوصر هدندروب نالجوت و ردیبک باد هدب هود هکر وند هویفو ه هفان مک

 ناولهب و تسح هدجوک هدشیا بولوا زسلح یس هد وک هدننزو لباب لشلشو

 1 روند هناقو هبوص نایلماط ی رد هدننزو دف دف ) لتشلشو ( روند همدآ

 هدشیا بولوا هح زا یا كنس 4 یندو هدننزو نو دنا 7 گاوسپ

 یا لتخشادمو لضشاش لحر لاش یک لتش نود هد:آ دالاح و كاج هدخ وک

 وص راع راش هدننزو هراز ( زا اشلا ) هيف ذخا اف فیعخ محلا لیلق

 كکو د و ناقووص و رطقب یا, لیشلشت بس 1 رد I قا اط

 هدننزو لازلز لاشلشو هلدلشو هبص اذا مدلا فیساا لشاش لاق ردهم ساتم

 اذا الاشلتو ةلشلش هلوب و هلو لشلش لاق 0 دو ه رس لوب 1

 كره رس ردرسا ندربخا یاتعم هارد تنش ) لاغدشلا )ار راو هقرف

 هنسهلوقم ناقو وص نایلعاط یب ردیپ هلبس هبنب لعاف مس (لشلشتلا )روند هکعشیا

 وص هدننزو ل لر ( لشلشفلا ) رطقنا عام یا ۳ دز وات لاقی روند
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 ۳۳ وا رد ن وف غاس هک E ورود لو لا رود ا ۰ هدب زو

 هر یرلکدد یکی ناوهاسو رد هنس انعم بناچو هیحاو روند هرم دو اپ

 كک نال وا درعا كلا هدننزو ربما ( لبكلدلا ) هنهانعم هصسوع رود

 ب كنبش ( لکشلا ) رونیذ كوك قش راف 4 نال وا رتهاظ هدى ولوص

 اذا ءالکش نع لاق رود هزوک لئام هل رج ی اس ا كس هک اک

 ( اک اشلا ) یدئوا رک ذ 4 اپ تی هک او ةرج هضای قف تاک
 هلکاش لاق رد هن انعم قلوا نوفی وا هنن رخآر هنسن رز هدننزو لغام

 لابا ف نرافت هک ردذوخام ندنو ناب لها هلک اشم هک رب دا ححزتم هم +
 ردهنسانهم تثفاوم یادول هدننزو لعا#ت لک اشتلا ) ردندنلببفزاخم هلبس ةقالع
 لاق رد 4تسانعم هبش یدو ( لکاشلا ) نانفا ونال یا نالک اشُم الام لب

 ندآتباصا هو هلنرتحف ( للشلا ) هبش یا لک ثو 4 هبا نم هک
 وهو كم ود للفلا اذهام لاش هبلوا لئاز هلا لغ هک رونید ه هکل هاتن لوس

 ی را وط رول و 8 نرم NE PREF یا ۳

 ریلی زو اع ندغملوا سباپ بولیکح ۳ زد ۵ دسانعم قوا قالوح لاو هد رط ادا

 بابلا نم اللش و الش هد تلاش لقب رد هننانعم ینا وا لئاز هملکناب لا دوخای

 قوا هزادناربت داتسا رلب رعو لوهحا ىلع تلش لافو تبهد.۱ تتش لذ( مارا
 سیسرد و عاص اد كلا راربد دادی للشت الو مر تا ا را بوذا د هدف آ 1

 عراسش هلیس هين یهن لاشتالو رد هدننزو ماطق لالش هداروب ار دک نوا |
 دسنعءلشالو ردکعد نوسلواتسرد كزوکو كلا رارید یعالواللتال لوک کرد

 قینفا بورپ ویلاص ش. ی ردیب زوک لغ و ردیفمرب نوا داند رلزید
 اذا لوالا بابلا نم التش اهعمد نیعلا تلخ لاق رد دنهانعم درط ؛وج هندفاتعم |
 كجا یعد تك هکید رين هل رس یشکید لاش هد ارایش ثتاهما هکر هجا ااا 1

 ا ) دےشنالا ( ردهلیا تاک ل ياو هل عن وا جسم هد فنمانعم ۰

 لدالا لش لاقب رد هدشاتعف قاغوق توان ر ومس ن دن تس SA E ! وط هددنزو

 قلا هجا و هوا هوا ندرلدا نایقط بونا وج زوئ لو بو کناف ناف

 رباص رومغی و دتشب نا لبق عافدنالا ق ادا اذآ لیسلا*لاعنا قاق ءب حتا :
 كب ءم ) 2 E ( ردحا اذا رطل الشتا لاق رواق RE یکی هنراص | 1

 تلش ین لوهحا ىل لع هدب تلشال اش رد هنسانعم یلوا قوجا ۱ یخد زب هنری

 دننزو ارج ( ءالسشلا ) هدبءلشلا یا لشا ل لقم روت دام یک قالا
 قالوح

  هدنن زو لقا ( لخال) ءالخ هاب تنا اذا لعابلا نبا لا تاطسو ا
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 ردیاب خرس اع روت و ربحت زوک ی اب اک هکیدبا لبوط ل ده قش تكبراز وک یحی ۱

 قشر اف هل اق لار و دا هب هدام عاصو اعهاو ر دشالا طیاغت یی یا" لوق حراش

 رود هیاویح رب راسو ويف حوف لئام هرج يداوس كد ول افلطم و رونید هب وص
 ۱ هل

 .U چن 45لا ( ةبسا یا هبلکشا ازش لاقي روند هدم ۸ ° زکب كب هب هنر و

 هد ز < و رول وا هد رلوود سعد هکر ونید هکنر نالوا یاب بیس لقسش راق لار دار مص

 هغل الآ یی رابص ھو هغلالآ ید رو هک بش تابه ر واوا هیدش هب داعش

 دواي ردغص و ناو کا نالوا ار رول وا رب هه شل ولزوک نویف و ۸

 لهش فل م ردن)الآ نالوا هدب داوس_ هه هل ذل وا قلالآ نالوا و دیر ۳ « کن

 هلکش و رد تالا صن هلغلوا لئام هلل رق لکرح یهابنس هزوک «دنسهداف |
 هدن و ابو ۳ مس وک هدننزز و تانک ۰ لاکشلا ( رک لبنی اک رده هنانعم تهداشمو هیش

 لبحلاب یا لاك لاب ٠ ةد دلا ے اوق اک ف ,هدنن زو بقکا رد لک غش یخ روید

 بوک هنغنآ را تلغاب قعاق ها غ اب E لب هه د هک رو د همدا لوس واه) ص +۱

 يرلفدلت اب هتعلارا كنال وف نلیئح ندا یراق ۸وغاب قساق كإدك راردا دن

 هدبياب و هکتسوک هسق یرلف دنغاب هنن یزلفایا هل رالا كرا وطو روند هغاب

 روند هل کس ۳ ا 5 ست جوا فر هل وا قلطم اار لی تاو روند

 ةدحا ولاو هلع م هاو 9تال PE لاک هب س رف لاق زوتند هد IRS كوب 9

 جیم ليلا نایت ۳1 e (۱ a لع د 4, ايلاف لاق ارا همکغ و 4فلط+

 لوما ( رد خطا صیصد هلغل وا هدنلارب هلبغایا ر مت یو بغار هکرد

 عیاسو یان.فرح هک روند هژرح نالوا یراج یال ز ل بس هدض ورع نف

 ردیعج TS | ) یا0 ) يدنلوا رک و بس رق هک مت رولوا فوم

 قرطلا یهز لکا,وسشلا او دا لا روند هرللوب نالوا بعشنم ندها رهایخ
 زا نا وسن هلنصف و یر نیش ) لکا ) مظعالا قی رطلا نع ةبشتنا

 1 لکعلا ) لزغو لدو جیغ یا لکش تاذ ةأرما لاق روند هنس هوشعو ویشو

 نم الکش ةأرلا ثاکیش لاقب رد هنسانعم قل وا ول هویش و زا وی وارتا

 قاوا قآ یروکوب كنا ویح راسو نویقو لکش تاذ تناک اذا"میارلا باسیلا
 قاب نمرقهدنضاب كنهنسنرب ءلکشاناک اذهربغ و شکلا لکش لاق ۳ ۱ ۱

 ر ندب رع لکشو و ةرج هضاس ىف E یا لکش لاش رد هنتسانمم قلوا

 نا ن ريتش واغواو ردندب کا یسعلا درج نی لکشو ردیمسا نیر نط

 یا ةلکش أما لاق 7۳ ندرو نع باب هدننزو هحررف ( هلکشلا ) ردندح

 ۱ روح ) لکو لا 0 ر نولاخ ر هدنن زو هر هلک ژب ) لکش تاد

 / ۱ ی هک ۳۹ سل رپ جوش | )مع اب

0 

2 
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 - هصمس

 نیب شابوهو هتک اش فطلام لاش روند هضاب نالوا هدنغلازا كیلوق
 یی ل: فیش هلیف رط یر و را كاب روکو سو لی تآو عدسااو نذالا

 باصا لاش رود هبیرد نالوا هدا كرب یفیدث واف كنب رلغاب وا ندن رلکحا

 هدب زو لعفن ( لیکشتلا ), هنفثلاو ةرصامنا ضرع نيب دلج ءوهو سرفلاٌةکاس
 زا هت یھک تامزواو روصت اذا "یشلا لکبشت لاق رد هن اعم قالو تروص

 , هدن زو لیفت( لکشنلا )لک ینمع بنملالکشت لاق ردهنسانعم قفل هجالا بواوا

 ندنس۸مبنوناخو» روصاذاهبلکش لاق رد هنسانعم كمر وٽ روصو له ردنلت روص ی هدست رب

 اذا اهرعش :ارلا تلکش لاق ردهنساذعم كمرواكلوب ییا والوص ولغاصینچاص
 هسا ا هباشمو زرامح هنسذرب و لاعشو نبع نع 0 ًار مدته د ننلصحت رةص

 بذعلا لکت لاق رد هنسانعم قفل هحالآ مزواو سالا اذا الا لکش لاقی ردامعتسم
 اهعاوق دشاذا ةبادلا لکش لاقت رد هنسانعم كاك وک ناب با راوطو لک یعع
 ردهنسانهم قلوا ستلمو هبنشم هنس ر ید وب ھل رمسک كند نمط (لاکشالا) لیح

 فیطلو شوخ بولو" نش هغ رد یدع كاحاغاامرخو سنتلا اذا مالا لکالاش
 ردهدسانع» قلوا ءالکش زوکو هبطر باطاذا لخحنا لكا لاق ردهنعانعم قوا
 رد دنسانعمكلللا عضو بارعاو هطقن هیوزایو هالکش تناک اذا نیعلا تلکشا لاق

 لکشا لاتش ردبا هلازا ینهابن هاو ساتلا هک ایوک هلغاوا نوعا بلس یسهرمه

 یدناوا رکذ هک یر كلکش هلیصف تنه نم» ) لاکشالا ) :همعا اذا باتکلا

 ةتستلم یا لاکشا روما لاق رولوا فصو هروما نال وا هبتشمو ستلمو
 هباسش» هنیرب یرب هک رونید هرلهبوک مقلاص عونص« ندشموک اي ندوجما لاکشاو
 اهیلعو لاکشا نهیلعو هاسنلا ت*اج.لاق رد لکش یدرفم هدک و هلوا لکاشمو
 كنهرمه ( هلکشالا ) هب طرقت اضعب هند هبشپ ةضفوا وا ولم ىلح یا لکث

 روند هنهمهمو تحاحو ستلم هنسنرب یا ی ساتلاو سل لف كفاكو

 (هالکشلا ) رك ذيب اک ردهنساتعم لغو هبشوةح احیا هيلا ةلكشا ىل سیل لوقت
 نیع لاش رونید,هزوک نالوا یس هلکشو ردهنسانعم تحاح یخدوب هدنن زو "ارح

 یا *الکش نیعن لاقب رونید هن ویف یشد نالوا قآ یرل روک و هلکش اچ یا ء وا ج

 روند هب همست نالوا لاو لیصرق قشراق هدنن ز و رجا .(لکشالا) ةكاشلا ءهاضلا

 | | ةرج هبف ناکاذا لکثنا *وش لاق رونید ایش نالوا قآ یلقنالو و .یسلرق دوخ اب

 ا ]ا ییبح كن اغا ردسو ةردكلاو ةرطا ىلا برنت ضا هق اموا طلتح ضایو

 طاتحا اذا لکخا ربعي لاش روشد هب هود هرات ین ردهلکش ید رقم روند هنع ون

 رواوا الا ینیرحرق هک روید همدا نالوا قلیزعرق هدنضايبكنی زوکو ةرج هداوس
 [ ::هلالکشا سو هیلعهلالص ینلاناک ] ثیدلافو رولوا الا ینیواص لبشا هک هتب

 تسم * مالسلاهیلع هتیلحین لاقام معاف بوبحم دو وهو رج نم یش اھضا یف یا

۱ 
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 و هکربد حالش رونلوا قالطا هرک ذو رارونالوق یراعارز هرصب
 لا لوقلعر رددوا ام ندو لوقاش یر ر5 د لبا: لامهتسا < كرامو دل راراتعمو

 ۲ را لتش لاقت رد هتتسانعم كلتا عاج هدنزو لقن ( لقدلا ) ردینوعم

 هنزواذا راندلا لقش لاقب رد ةن سانعم قعراط نوئلاو اهعماج اذا لوالا بابلانم

 لاش رد هنسانعم ابا رقوت یشا ندشنوگسو لح هدننزو هلقوح ( ةلقوهلا )
 (هیلاقشا )یدنل وا ناب هدنسهداملقشش ( لقاتشلا ) الح نزر اذا لج را هلفوش
 هلوفاث تن هوم ردندیماسا ( هلوقاث ) رددآ هدلب رب هدمیلدنا هلا هروسکم نمه

 ردهنسانعم لثمو هبش هل سسکو یھ كنبش ( لکشلا ) ردنواخر ندتما تادبعتم

 تاره هلک امو لکش هروک هتناس هدراصب كفلوم هلثمو ههبشیا هلکشاذه لاش
 كيدآر لکشو یهتنآ رولوا هدف یهو ددنیا دن نددهن شم درو و
 یاکشو یاوهنم اذه لوقت هنمو روند هبُش نالوا قفاومو حلاص هدساوهو عبط
 ندنسهلک لاکشا نانلوا قالطا هبهاکشم ذات روماو كل ملصبو كففاوبام وهو

 روما نالوا فلاح هرکید-کی بولوا ندسسذج رب یرب ره یھی رولوا درفم
 هک ردح راش هلکشم ةف یا لاکشارومالا هذه لاق رو لکا هنن ر ره تجاوحو

 موهوم ك رکوس وسحم رکن هنسن ر لکش ورولک لاکشااضعب و رد ل وکشیجم دلوایانعم

 ةسوسحا ؟یلاةروصوه و كاذلکش اذهلاغ رولک ل وکش ولاکشایمج رونبدهنن روص

 نیخ هدنحالطصا ضورع لهاو ردیدآ تابنرب هجالا 4 زمرفو یراصو +وشلاو
 فذح یننک اس كنيفخ بس نخ روئلوا قالطا هلکلیا مج ینرلتلع ف.کح و

 ندنننج ناالعاف نالوا عر دنووذ لکش هلذلوا كما فذح ینک اس عباس فکو
 بویلوا نب تم هنسن رب رولوا ردصم لکشو رواوا ترابع ندنفذح نونو افلا

 اذا لوالا باملانم الك مالا لکش لاقي رد هنسانعم قلوا هنشموزرامج

 قفل هحالا هک رد هنسانعم قلوا یسضعب تمزوا نالوا هدک اکنو هدهعصاو سبثلا
 ریت كعشود كب هکردهتسسانعم قلش هنلوا بونلهایس لوقالع رونو رییعت
 هطفن هبوزایو جضألاىف ذخاو دوساوا هضعب عنيا اذا بنعلا لکش لا رونلوا

 لاقب رولوا شا دبق هللا لاکش هک اب وک ردلبثسم هنسانعم كلغا عضو بارعاو
 ةبادلا لكتب لاقب ردهنسانعم كملکتسوک یتغایا ل زا وطو همعگ اذا باتکلا لکش

 لک اشلع اذه لاق رد هنمانعم هبشو لکش ( ةلکاشلا ) لب اهئاوق دش اذا
 هبناج و هتیحانقیا قن رطلا ةلکاشق یشع لاق, رد هنسانعم هیحانو ههبشیا هییا

 لکلف] یلاعت هلوق حراشلالاق ردها« بهذمو تش رطو ردهنسانعم تنو
 هبا نولوط ینعب هللا غدص هددهبح هلک شو هتقلخو هس یا [هتلک اشلیع لمعي
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 ءا ندنوب یلطعب هکرید حراش هالوفشم راصاذا هبلغتشا لاقب رد هنس انعم
 رواوا مزال هلا هسرولوا عواطم رکا لاعتفا ارز رلیدلیا راکنا یندورو لعاق

 لالا تدك ۱ ردمزال نمو یدعت یادعم هدیدنک هللا هسرولوا عواطم ریغو

 یاهم هدناو ردلکد عواطم دسیا ینهدام تلغتشا وبشاو یک يرلديکرت تلصکاو
 كمف نالوا لامعثسالا روج#م هدمالک صف لصالاق نکل رلیدید ردقوب یدعت
 لغتشاف هماغتا هداصا ار ,ز رده وب یدعت یادم دیدن 4۶۱ وا یعواطم

 لوعفم رور و راج هدنل وف اذکب تافنشا سب یک قّرحاف هتف رحا یدپا
 لاف رونید همدا نالوا روشا رغوا با هنسنرب ( لوفعلا ) نوا ادب دنا
 لعذ ارز ردذاشوو ردبععن لمف ( هلغشاام ) لوغشم وهف لوهجلا يلع ی لغش

 ندنسانم كيف لعفا هللا بجهت لعف هکرید مجرتم ردشفلوا انب ندلوهجم
 سايق ریغ اشهبو ردندنسانعم لعاف لیضفت نالوا سايق هدلیضنت لعفا روناق انب

 سپ یک لغثاو مولاو رهشاو رذعا رونلق انب ندنسانعم لوعفم لیضفت هرزوا
 هدننزو فنك ( لغشلا ) رددراو هرزوا سایقریغ ندناب لذشایغد بچ لمف
 هدنویو رود همدآ نالوا؛روشا رغوا هلباهنسنرب بسب لعاف مسا ( لختشلاو )

 روند هیسک ندالوغش»یدارب ) لغاشلا ( رد ردان ردلوعفم مسا هکر کف كّء

 هلح رم( ةلغشلا ) ةغلابم لغاش لفغش لاقن رونلوا فیصو لغش هلکنو ةغلابمو

 ییلغسشیام یا ةلغشم لوق رونید هجوک هشيا نالوا ثعاب هیلوغشم هدننزو
 ههو فل واا لاف رد لچک یی روند هنمرخ نک وک ود هاوو هرع ( ةغفلا )

 سدکلاو كفلؤم سدک ىلع یا [ ةاغشلع هنع هللایضر ىلع بطخ ] ثيدحلا
 (ةلوغْشالا) روند هدهنیرب نمرخ ردي اریز ردربسفت فطع هنلوق ردبلا یلوق
 هشببش كحمدا یهلتو قصشارغوا ردهلومفا ندنسهلک لاش هدننزو هکوصحا
 هنس هنکشاو هنیفس روق كنمسق :ناویح هدنن زو هسنکم هلاف ) ةافشلا ( روند

 یسراف هحارک هحرایک هدارو ردلفاش» یعج هنسانعم شرکو ھهج راک روند
 یددشت كمالو یرمنک كداضو كنبش ) لص؛شلا ) روند هغسروق هکر دی و

 لوا لوق ىلع رودمراص هراصثا نالوا, هدنناي هکردنابن عونر هبصق كفلاو
 رکذ هدننزو هجرحد ( ةلصفشلا ) رولوا هناد یک مسعس هکرونید هندی كتابن
 كليا لک ا یوق رم تاب یرثکدید یلصاشكلذک ردهنسانعم كلا لكا یاب نانلوا
 ىاؤم یلصاشلا لك | اذکو ىلصفعلا لك | اذا لحرلا لصفش لاق رد هنس انعم
 مولعمقعالم كندلصفش هلکلبا تب هرزو" قلوا هلصوش یلیعف هدنسهدام یلص اش

 قدزرف ( لقفشوا ) ردیسا كمدآرب هدننزو یفعح هلفاقو ءاف ( لتفش ) ردلکد

 هکرونید هبهردنکوا ول هبرح یجوا هلا ( لوقاشلا ) رد رامشا ؟یاور كل رعاش مان

 همی



 ارت تا ی

 ر هل اپ یارکسعو اهیلع رتکاذا نآ رطقلاب هلا لعشا اش رهام
 ۳ ۳ لعدا ل ,E را یک د ا یا ۳ هو رط ره لوق لوق ۱ ۱

 اذآ ل اب الا لعشا لا A 2 ا ا قق 5 یر« ودو اھا أ ةراغلاق 1

 لاش رد هيس ابعف قوا هدننکارب یک هکر کح هرزوا ل مات رفع نوو و اهف رف ۹

 ن.وص اہ وصح قم و وص هه واطأب قم راوضو تف رس ادا هات هلا ی 1

 ی وص كم وطاب تنه رو هالارثکا اذا هنا لعما لاش رد هتس ایم قغلافوح

 اش اذا دا شا وا هب رقلا تلعشا لاق .eer انعم كالا نالیش بوقح اصاج ۱ #۷

 روهلخ اق رفتم ناق تاب هزاب نالوا تداح ےک: OT قارماي رهخو اق رفتم اه وام

 ناوار و یشاب 1 اقر م اعهدجر ادا ةع A لاش رد هس انفو كابا

 هدنن زو لاعتفا ( ا ( اهم 8 یک ادا ١ نیعلا تلغسا لاق رد كاس ام قلوا ۱۳

 اهلععاو راتلا ۳ لاق رد دیس انعم قنلکل اپ شن ۲ هدننزو لعفت (لعدتلاو ) , |

 لیمف هدست زو 4 ) ةلیعشلا ( ر وند هدب ولع شفا یداو هایم تنش

 هدنزودعقم ( لعشاا ) را اهیف ةلبتفلاوا لابذلاق ةلعلا یهو ٠ ةليعشلا تءاضصا

 روئلوا قالطا هلی زو سا هدد ژو ارام ( 0 ردناکم مسارونلوا قالطا هلردتق
 هنر هک روند هب وک "ی ۳ اب یر ,طد زودند رد لانه د 6 ا هد ابعم ةافصم

 قوح ۷4 نرم لا ) هدنن زو حایصم ارد ید لاغشم راراصب تین

 لعشم دارح لاش روند هئسب ر هس هکر کح نالوا رشم هف رط وب

 ( لیلاعشلا ) ردیطبرپ ندنس هلیبق ےک هددزو فر( لمشونب ) قرفنم ربثکیا
 قر هوا عجب نامه ردکعد نيف رفتمو ناک دننک ارب هک ردیفارحو ءدنن زو رب راعش

 اس. 4 یک

 دخارغوا لوک هل شوا ردتفل تېد هک هارو کف كنبشو هادنشضو هل وكس
 لاتغشا کج ر دملد ام علف 9 ر وئدد هو رڪ ےشدا ینیطسسا ر غوا كمدآرب و |

 يتو 2 مد تابش ) لتخلا ( غار قلا رم و۶ و 1 لغ ف ایا لوقت رواک لوخشو

 راس هاش لاش 1 4 رس الو قلق ل و ءم بوردشارغوا ا هند رب یدآ ر

 رک تلزمه ( لاغشالا ) الوفشم هلعحاذا تلاثلا بابلایم
 رد هد رد تغل ا ی eo تغلو و دلش ىع شا لاقي رد 4ساتعم ی ۱

 ځا درسرو یدورو ندشاب ل !اعقا هدانععوس نعي رد هلاق دوخاب ۱
Aiy | 60 ۱هدر ول اهنال 7 اعسا .لشالو ۶ ز ردنتما ضد ر ۳ ه ی ره وح اع و  

N 8قلوا لوغسشم بوشارغوا هلا هنسنر هدننزو لاعتخا ۳  

 ىلولعشلا ( ردع واطم هز زاوا سس ۳5 سد تبه اف اهبل ایا ثاعشد و تلف

 ۱ لادش رس تا لیعص يج رود و ول هلع د وحاب هواع نه هدنح وا

 كنادعحم نغو ىع كيش ( لغشلا ) نبق رفت یا .لیلامعش اوبهذلاش ردلمعتبسم
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 ) بصق كبش( لذ انذدنا ) هری رانا
 ندنآ هک ردیمسا كئرکوک یدنه رعث ساخرا هلی هدش «لمالر یی كره
 دک ؟نالوا فراعتم هلا لئاتش هابطالنب ردعاج لرحو نیلم رووا بت ر ارم
 بیام مالو هل معذ كغلاو ص كب هد .د-شم مالو ید دداص (یلص انا (

 هلفوح ( ةلص وشلا ) ردیدآ تایرب ولو ماكت هلدم كفلا هدنروص ینیپدلوا
 لکا اذا لجرلا لصوش لافب رد هنس ادعم كچ صاد نانلوا رک ذ مدار هدزو
 م داغ رود كنم تآهدنرو هفرغ ( هعشلاو ) ار حره ( لعادل, ) لس اشنا

 تلدک اه دف ضاتبا وهو لعد و لعش سرنا اش رود هن ايب نالوا

 هدنغ روق كلا رولوا ردصم لعشو رونید هاني نالواهدازون یرلقلوقوهد هجرپ
 سرفلا لء لاق ید هدتس انعم قلوا ضاب هدنزو یفلوف دوخای هدنمح رپ

 رار روند هن هراپ نوطوا شغلولع هلعشو اە ذ ناکادا مبارلبابلا نم العش
 لوه روند هد هدنس هعطق شنآ ERE 9 واع هک ةهتن ردن>هلرا جوا نی ولع

 رانا ولدا اک لق روند هب ولع شتا و بالتا نف هيف تلعدباام عو4م مع دک

 هدننزو دص نالوا باو ص هکر د حراش هدنن زو تک رولک لعد سیب اهبه) يا

 هدسزو راربجا ( لالیعالا ) ردیسا یمرف كعابس ن سیف هدو( ردقلوا
 ی وا نمایم هدید را یرلغل وق دوجاب هدنمح رای هدنع ربو ن( ےزیسق اا یتدو

 پورب توا لايف كش ابو هلهشاذ نك اذا سرفلا لاعشا لاقت رد هنس انعم

 هرعش ید شفتا ادا ه+ار ل اعلا لاق ردل عت سه هنس انعم قمرابق كبد كبد

 هدنغ روف ( لع الأو ) هدنزو ريما( لیعلاو ) هددتؤوا رجلا ( لعشالا )

 لعاشو ردین وم هالعش روند ها نالوا ضاب هد هک ۱ یرلق) وای هدنهمج رب اب

 لحر لاش یک صانو ن ال هنسانعم لاعشاوذ رونل وا لتا هر زوا بین
 حر 5 لاعشا ود یا لعش ۶یعا نابلوا فرصت لامفا ندرلیدنک هد ره یه هک ارد

 ) د غلوا [ 3 نو هد هاچ لواید لایق وشاب ول وا موس نوک باب نوا

 هناا بم هد هند ر ۱۳۹ ی زو لعحت ) ا شلا ) ردکد یم ا ةة ید ندی وب

 یف نعااا ی أ بابان Pb e صاف لمش لات رد هجم امعه كا ناغماو ۱

 یک واه لعی و ۳ ۵ RA لخت 7 رد همش اعم م زدن ولع نو

 2 و ۳ تا  n ۰ 5 1 جم ۷

 دع وم عوج يا لعشس لحر لاق رووا قالطا هعدا و ا دیر 3 داو تسد
۲ 0 : 

 ا 4 ذی دل وا دق وتمو تس ردي 2 واج س اش ظر E و

 كمردنن ولعشدآ هدرفن و هلل مک كن هزم ھ )ل ;AI ( ر ۱»لمعت ) ليعا (

 هانا :عء قلنا ر طق Re RE FE اعا واهیه) E العا ورا Ae هیت ب دوتا ورد

 ردلمعتسم

 ریس سس سس

 ( لف افش الاو ) ( لفات لاو



 ۱۵ شر

 تقد اصم لوق ىلع هتسود قیدص لو اهبلحاذا ةفاتلا لأ لقب رد هنس انعم
 فول هل لاش هدننزو ریما ردهانعموب ید ليغ روند همالغ هزان ندا

 هد زو هلعافم ) لغ اا ( هقداصب یذلا ثرا مالغل | وه وا قیدصیا لیختو

 هلخاش لا رد هنس انعم كيا قاتسود هرزوا صواخ و توفص هلا هکر

 هنس انعم ةافصم روند هن زوس هلرمسک هل زای ( ةلهلاو لخ 2۱ ) هافاصاذا

 اسیذل ىلع لداشندعو ردبدع لحرر هدننزو بحاص ها رلمهم لاد ( لباش )
 لو ة لع ردهناب ر هد رغم هله ( هاش ( ردیدنن اسا هوهارن قحا یرون

 ۳ وص هک سم سدق لد !تشلا ىلع نما وا ديس رد هلا همم لاذ

 راد واسم هاروا رد را دانا كن هیلذ اتش ها ند هر دن تا

 ومشا ءاطع EER سابنعنا وبا دانا و رلممغ رو حام ناف تلف لواو

 رد راشادا داشنا ی هعطق

 ۰ لصح و رهذم لاذ قفعف مورت 5 * امقلت ةيلذ اش) بم كس

 * لمانلایعاق یره شوم ۳ * ماف مهن كانیع نیدعتال و ۰

 ۱ لذ دن نارهشو e لحر ۳4 هدبزو تحاص هلا ه مع عم لا ) دا (

 ۱ 1 ۳ لد هیعقا ےس ۶ ءاهقف هد زو ۵ ر دیبحم ) لذي / ردن دی د ها لی ۱ ال و ل ماما

 ۸41 هرولسکم “لهم یاهو هغ وغم نیش ( لیا مش )ید كالا ده

 لیحا سشو رد رداد هرعن لیحارشودن زر نب لبحارشو هدان لیحارث رد دیءاسا

RAا راز ی لحنا رم ودم ن لیحا مو دا نج رک و هد دیک زا فک  
 ریغەدرکش رکو فیرعنتلاح رک هدندنع هب وبیس یم هک لیحاسث ویشاو ردن دیاضحا

 TEN ERY شفخاو ردهدنس هغبص عج یاهتام ارز ردفمصنم
 كتسرکیا هبا رونأف رغصم رک او ردحاتحهبارخا تاع هلتقالوا قیفحعجا رب زرولوا

 بلا هکر د رهفالخ كنو لب وا رس ردب رعم وقر دنقلا رب زرول وا فرص ید: دندنع

 هدندن هب وبس یس هک لیحا رش E | یمحا رلوا فرصتمهدن ریغصت
 مسا رد هنسانعم هعیدو ر ديما هدندنعد اس وز دەچم یاهتم 5 دیبک لیعافم ولعافم

 لیبعرخ (لببح رش )ر ولوا فرصنمهد ۳ تلاح ءان اک | ردفان«هنسهکلیانالوا هلالح

 د لیح ارشو لوق ىلع نعلبا لیبحمشو یلظنخلا لیبح نش ردن دیماسا هدننزو

 سوا نی لیبحرشو هنسح ن لیبحرشو طعسان لیبح شو نالوغن لیبحرشو
 دیعس نب لیبح شو دعسن لیبح رشو رد رل هر اعع لیبحرش نب سوا دوحاب

 رد ردح شا ناو د 7 ن 1 و و بسم ن ن لییحرشو كرش نب لیبح رشو

 یدنلوا رک ذ رک هشت رونید هراولش هک رتا هد او هدننزو لاورش ( لاوشنا (

 هراقمرب ظبلغو هایا ظیلغ هک ردتنل هدنظفل ةلثش هدنب نو هحرف ( ةلسشلا )
 لقشش لاش رد هنس انعم قمزو یرولف هدنیزو هحرحد ) هلقعهلا ) روند

 113 تل



 )سرا

 ماس ۳ رج هلی ف ) لیس س۸ ( ردږعشا ل ص ر هدنن زو یز ) ییس (

 هدلب ر هدب رم زرد ید 4. نم هلص نيم ) ًالیسم ( ردهص وم رب هديا يە هيق هلا

 ردیس درک انن نویماف هکر دیدآ

 شلک ةن رد كلبا دیص ہل رسک كنیش ( لیشلا ) (* هیسعلا نیشلا لصق 0

 لابح رواک لابشو لویثوهدنن زوسلفا رولک لبشاولابشایمج رهنید هنکییانالس را
 (لوبشلا)دیدل اثنردااذادسالادلو وهو دسالالاذنملبشلا اذهنآ لاق هنمو هدننزو

 بابلانم ال وبث م الغلا لبش لاش رد هنس انعء قلو اء ووش همت و زان هدنن زو دوعق

 كلر وايورايو قلناب رقم همدآ رب هلرسک كنهزه ( لابشالا ) همعنق بشاذا لوالا
 هن دالواهرآسزدنحو ز نوناخو هناعاوفطعاذا هيلع لث الاقي رد هنس انعم كیا

 ۱ رد ةم انعم كلنا ماه و رص هن راتت ومو مایق هرزوا یدال وا تویم راو هرا اتقفش

 ( هیلیبشا ) جورتت ملو اهجوز دعب مهیلع تماقا اذا اه دلو ىلع ةأرلا تلبشا لاقب

 رد هدلب نال وا یدالب مظعا كبراید سلدنا هدننزو هیذیم را هللا هروسکم “زمه

 ولغوا نیکیا کیا ردیبقل كن راح نیو رع ن مام هلا هروسکم نیش ( نیلشلاوذ )
 لو ردند اهقف لبڈ نب محو یبم هنب رلکدلبا قالطا نیلبش هرلنا سان بولوا
 یرب یک هکبش ی رلشید یزآ ( لباشلا ) ردرلئدحم هالعلا لبشو یلا دابعن

 هبولناقولدنینزا ېحاص لابو لای ولتاج ولتاو روند هنالسرا شل ردشفوص هنب رب
 كنعاجرب هل رسک تنش ( یبشلا ) ابایشو ةمعن "لتع یا لباشم مالغ لاقب روند

 :یع ومجو بش یرب ره سپرد رابوسفم هک ما لبش نالوا یرادج هک ردیعما
 یشجالا لیفطلا وا فوع ن لیبش ردند بسا هدننژو رببز ( لیبش ) رد هیلبش

 ةرزع نب لیبشو ردشلبا كلاردا یننامز لسو هيلع هللا لص ملاع رخف هد هیاهاج ردیعبات

 لیبش وبا وردندنزاج ر كنب سن یس هلپبق فیقن لیهش نی هبنءو ردب رلنیاق كلی رطح هد انق ییبضلا
 یکرایخ یراقمرپ كدآرب هلیععكنهثلث یانو كنیش(ةلوثشلا ) ردن دحام یان هللادبع

 عیارلاوسمادنا بابل ا نم ةل وش تلثش و هعباص| تاتش لاقب رد هنسانعمقلوا ظیاغ ونوغوب
 لجرلاغب رونید همدآ لقهرنوغ و ردغصو هدننزو سکش ( لثشلا ) تظاغ اذا

 هدننزو لورج هيج ( لوصلا ) عباصالا نئش لافي اك اهظیلغ یا عباص الا لثش

 لصشن تباث ردندیماسا هدننزو ربنم ( لص ) رونید همدآ نوزوا یرلقای

 هحونفم ةيقوف یانو ینوکس كندلمهم یاحو ىحف كنيش ( ةلتعسا ) ردیعبات
 زبحا هلکنوو روئید هب قنلو هن ر ندکوو ندنوا هک رد هنس انعم هفت هلا

 كنيد ( لخألا ) هنم ةفتنیا اذكن م ةلثعش ىنطعا لوقت رل ردبا هبانك ندهنسذ

 لاقب رد هنس انعم ققلروط بوزوس یبورشم هلیئوکس كلهم یاخو یحف



۱۳۷۰ 

 ۱ a) 0 یدنل و ان اب دەدا نفر هک هب رد کد هلدبم نا هم ییمد لالا
 لاوسلا نت ءا 0 لحر لاغ ر ومدد د هم دآ لا و بنا ر + ڪک هان زو همه

 (نالبسلاو) هدنن زو لمم ) لس ) روت ده 4۶ وق ی را هد زو *رچ( هالوسا (
 ۱1 اذا باللا تابلا ن 3 ا اليو ۳ زاد 1ا ۳ لاق رده بانو قو هلان زو ناليم

 1 لاق ردعوض وم هنعذط وم ےہا ر دم رود و ؛۱ یالطا هد هب وص نافآ لیسو یرح

 هب وص ناوارف نالوا هرزوا نایفط یا رج لیس شنا دنعو لاس یا لیس ۲
 سد رد لویس یعج رارید بالیس هدیسرراف ردنیدن» ی هفلایم ار ز رووا ق ءدطا
 كنهومه ( ةلاسالا ) ردند-لبق هللا ىلاع ناقرفاب قوص, لبس هدیکر ماع ناسل
 بویلو وس ینالب كنرو ا .>ا یا هلاسا لاق رد هنسانعم ییا هلن هک
 ( ةلیسلا ) هلاطا اذا لصتا رارغ لاا لاق, ریامعتسم هن ادعم یعازوا
 یا ءا ةلبس یراام لاق رووا عو هان وو روند ه.شف 1 كب وص هل رک تنیس

 قالطا هضاب لوشش یرلدید هرغ هدن ههبج لمف تآ (2ل.-) ) هت رج
 نر كنور لوق ىلع هلوا ش 21 ی رغ وط ها هیصق تبواوا ل اداوم هکرۈنلوأ

 ةرغ س رفلا ه-هبح ق لاق هوا شمراو هد هضاب ياد ي نالوا هدننورب و بوا
 اهنعر تح هبنرالا ىلع تئاس یا یه وا فناا دن هل زان هل ددعم یا ئاس
 قروق روند هرومد نریک هنب رایاص تغاجص و نجف ی
 1 كنعاج ر نالیسو 6 اَ سره و هر و فیسلا نالیس لوط لوق روناوا ربیعت

 رد رلثدحم نالیس نا راجو نالیس» ن یسیعو ر دنیا ا نالیس ناو ردیعما
 هب هن دم هدنن زو دن اعم ( هلابس ( ردءصومر هدزادح هدنن زو باص» ( للا (
 نوزوا هکر دیعسا ج اغا سیاح ر ندنراحاغا هشرهو ردعشومرب هد هفابسم قانوقر

 نوزواكنحاغا رس لوقلع ردنا روهظ یدوس هدقدلراوف رولوا یرل:گی یاو
 كب وص رداکم مسا هدننزو عیبم ( لیلا ) زاد رد لایس ی رود هتنال وا
 لسم امد سرا بآ رذکهر ردت هلوا لوب  یید:؟ بو کک هر ینیدقا
 هلدتماو هلنیت روک لسم و لس یمچج یدیا اوسم لسا هک لثه روند ید

 هر عو ۳۹ هروک هنن اس تعحراش های شرم رواک نالسو هد زو هذغ را رواک ۱

 ردففح رد رلننصف هک ردشفلوا سابق هننزو لرعف هک ای وک ردذاش
 شعب ردیعما كب هب اح هن وک رب نیو با ميز نرو ی (

 لایسو ر دمهبمو هحوب یغد هد راذخأم ردشاوا عقاو ناتیطا نم برض ددم ست |٠
 نوح (نولیس) زدیدآ وصر هدماش هدن زو یراکس ) یایسلا ) ردد لاعت نب
 رد هرقر هدنار مویف هدنزو هل ا ) هلیس ) رده رقر هدنماطق نانا هدنن زو

 س



۱۳۷ 
 تا تا سو تا ۳" موم موسس توس

 مج زنم راردبا ریبعت یی ؛راتس نومههبدلوا نرم هدن راید بکوکوب رولوا ینقنم
 راسو ر هوم واکنر یزم رف ی-هلوفم الا هلرک هکرد زعومسم ندنقلخ نج هکر بد
 یت بول وا رذیکنر هدنعولط كبکوک لوا یلاعت هنذاب “يسا نالوا هدکنر لوا

 رردیا عضو هبهیوب هدآ یعواط بودا رضاح یرلنا نه قع هب و هب یم رق
 | لییسو ردافلا ناصف شعا رولآ كئر ندنآ كلذک شاط یرلکدید قیقعو شعا

 نی لیمو ماع نب لیبسو ءاضیب نی لیرسو یراسنالا ورع ن لیسو عفار ن
 نان لیهسو مزح یا ن لیبسدو رد ها یدع ن لبوسو یثرقنا ورع
 لیلا هنمو ردیمسا پاذکرب هدننزو هلې ( هیمس ) رد رلغیعض تدحم خاص

 ) هلهس ( روند 4 و راد لهم هدننزو. ر وبص ) لّوجلا )»ةن ن بذک ۰

 هیحاتر هدناعو ردیا لحرر و ردبدآ نصحر هدنساطق نیبآ هدنع هدننزو هک 1

 هکرد هندانع» امن هدان زو لعاش ) لهاا ( ردقف راعنم هلکع د نیلپس هکر ديما

 اعات یا الهاس لاق ردنرابع ندکمشدا هلماعم هلتعالمو قفر بولا تنوشخ

 یالببس لجر لاقب روید همدآ تأرج بحاصو ریلد هدنن زو رفعج ( لپیسلا )
 نرمو لزوک یهنسنر یش یک همدآ رب هدننزو لی ) لي ونشلا ( "یرج |

 هشبهیتداع تاه)وم تنی ز یا اذک همش هل تلوس لقب ردهنسانعم كمروتسوک |
 رییخت ارهاظ هلکشیا ربخأت هدا روب نکیا كتبا ےدقن هب یاه ی هدام نالوا یواو

 سفن لی وست هروک هننای هدراصب كفلومو ردشابا تامارم هنسهنکن بولسالا

 تروص هد هسیا جم بودیا نیب زو لهس هنبحاص ییهنسز ییدلیا صرحو لی |
 لمس هما ننه اشک كا و رام نکا تازو ار و مد ةا
 رو را هما یک دا یک تینا اک ید وعام نیم لک لو متن

 هدنا لوا سالا و بلط لوسو هدب ولطم نالوا ےھت و رب دقت هینما تیا ۔ ھن

 هاوغا اذا هل ل وس لاق ردلمهنسم هدناطیش یاوغا لی وست و یهتنا ردلمعتسم |
 كابدع یا كلی وس ابا لوقت ردهنسانعم اتمهو لیدع دن رو ریما ( لی وسلا ف

 لوسالحر لاقت روند همدآ نالوا كلکو بلوس هدنلفسا هدننزو رجا ( لوسالا ) |

 هلوملوس یسغاس+ا ندنلب كمدارم هلتتخف ( لوسلا ) هاخزنسا هلفْما ف ناک اذا
 لوسا ناك اذا عبارلا بالا نم الوس لجرلا لوس هلاق رد هنسانعم قلوا

 روند هکنکوبلوس نالوا هدایشاو *اضعا رئاسو هدنطب هدننزو هلوح ( هلوسلا )
 هک ردیدآ نیصحر هرزوآ هیت رب هد هیناع "هل هلوسو *اخزتمآ یا هلوس هب لاقت

 قمروص یهنسنر هایم كنيس ( ةلوسلا ) یدا زرد ماجلا ةيرفو هبیمم اعدقم
 ىا س ( لاوسلا ) ردتغل هد هلوس نالوا زومیم رد هتسانعم هلم كتسياو

 د لاج ا تلس لوقت ردتخل هدنس هل لا ون نالوا زومهم ید و هل مسکو

 الو

 تست



دشو بولوب جن هکاوف هاب هدنعولط هکر دیبا بکوکرب و ردیدآ
 اوهرح ت

 لیرف شر

 ج رحدم ( لطتسلا ) رونید همدآ نوزوا كب هدشزو لیبحت ز ( لیلطتبلا )

 ررو هک رونید دمدآ یشلا فهم لوش هدا زو
 ىلع هلوا ررو كل رەنە ر داس نک

 : ب ورمهدیا كاسماو طبع یدوخو دوخاب هلوا رروب قرهردلاق بوکا یشاب لوق

 pay ت و

 | فیعضعلایالطتسم لحر لاش هوا دروب كرهدیا نالبم هفرطره ېک شوخرس

 لکشو هسغن كلعال لئالاوا مفتریو هسأر ردح نموا یتم اذا طقسب داکب یش

 لطنسم لجر لابش رونید همدآ قلصت وب یراق بریم یادناو تقاخو

 نوکس كر هك | یثاب هلیبض كنيس ( ةلاطتسلا ) قلخا برطضلا نطبلا یظءلا یا

 كج وک رب هدنرهاظ نامص هدننزو رفعج ( لطنس ) روید هشد هروب هاا رارقو

 ناو یالوق هدننزو فنك (لرسااو ) هدننزو لها ( لرسلا ) ردندا كغاط

 مما لاقب ردندنلیبف بسن رییغت هک هایعف كند رونید لبس هدنتسذ روند هيڈ

 روند هنشوق هغرق ( لبسو )نيالا للا "یش لک وهو لبس لمرو لرو وقت

 لاقب رولک لومس یعج روید هرب مالو زود ناسا یم روب قشموب یعاربطو

 رونیدهمدا هج سل چ یا كتیزو و نزلا دضوهو لبس لاو ل را یا اولزت

 رف زوو یا یمرکی لیسو ےل .لیلف یا هح ولا لبس لجر لاش ردندنساح

 ) ةلارلا ( رد هب رق ر هدنماصق ءاعتص رش هدم ) لوسون ( ردیما تد

 بابلا نم هلابس صالا لمس لاش رد هنسانعم قلوا یالوق هنسنر هدننزو همارک

 قلیالوف هلیعط كنيم ردهلوپ مسا ندوب هروک هناي كح راش البس ناک اذا یساخا

 هرسب اذا هلبس لاق رد هنسانعم قليالوقو كليا یالوق ( لیهستلا ) ردکعد

م هلوهس ضرالا تلهسلاق ردهتسانع» قل وا مالموزودرپ هلیعض كند.( وپسلا)
 بابلا ن

 یدنلوا رکذ هکر دب وسنم مسا هدننزو یدرک ( یلبسلا ) البس تناک اذا سساخلا

 ناک اذا لهس راغب لاق رولوا فصو هب هود ندیا یعر هد هل س ضرا لسو

 رد هتسانعم قهراو هرب مالمو زود هلرمسک كنءهمه ( لابسالا ) لبلا ف یعرب

 رد هنسانعم كمروس بولوا مالم تععطو لبسلا ىف اوراص اذا موقلا لهسا لاق

 بودیام زلعیتعیبط هنسنیسهلوقما ودویشتما اذا ل وړا لع هنطب لهساولح را هل لاقب

 لوش هلرمسک كنيس ( ةلبسلا ) هنطب نالا اذا ءاودلاهلهسالاق_ردهنسانعمیأم روس

 روسیسیدنف آ وص هکر ونید هعاربطقشم وب وهد رخ ېکم وق
 (ةلهسلا )هلو شهر ونک بو

 هس ضرا لا روند هر واقاربط ناتلوا رک ذ یرلکدید هس هدننزو هح رف

 هدننزو هلعافم ( ةلهاسلا ) كل ذک ناك اذا لبس رهن لاش و ةلبسلا :ربثک یا

 اذا هلهاس لاق ردهنسانعم كلا هلماعم هلتلورمسو قفر بویلنا تدشو فنع

 هدع اذا هلبستسا لاق رد هنسانعم قفس الوق ی هتسن ر( لایسالا ) هه

 یداو رب هداروا هنپ و رد مسا نصحرب هدسلدنا هدنن زو رب ز ) لیپس ( الس

 کک د یس سب کر
tene dt 



 شن
 ن

۲ 

۱ remane e 

 ها٤ نم لست لاش یدنلوا قالط + ندنفبلوا یک راز ارور ردبا لمس یزو کک رکا

 هدننزولج رفس(لط رم“ ا ) نلا ًاتفیهاک دیدشلا عولانع قارهب عمدىا سنا

 هزه (لیعسا)رونید همدآنوزوا برططموکلسیاد:اهدنز زو روقنتس(لوط رعاو)
 ردهنسانعم هل عبطموردبرلت ر ذح مالسلاامهیلع وای یلع لالا ميهاربانا هلبرسک كن

 یدصت هل هح رک فوم رد لیفہسا تراز نالوا اذ هرزوا یے تباورو

 ردموسم هدءهربتعم بتک هرزوا قلوا برعم لیوعشا لوقییعیایرمس نکل یدلیا
 رب رع یی هیمجگک دن فلا یکیا لیعبساو میها را هروک هاب رھ بحاصو

 هدنراعچیو نالبعاساو نایهرا هدنرل هدف الثم رلردا فرصت هرزوآ یرلهدءاق

 همم نيغ ( لغسلا ) رارید لمیمسو هیرب هدنرارغصمو عماساو هرابا هلوحرت

 زن یخ هدننزو لعبش» ( لهصسلا ) زود هبهود نوزوا هدنزو لەش هللا ۱

 صو ست RYT او لحر س ) دلا (ر رود هوا قدر 1 أ

 ردن هد س رافش وفو ز ا رثات هنسدنک شتاو رربک هنصا شدآ هکر د دآ شوقر

 د قالطالالع ود ردرواج ۲ را ی رد.زس فل وم ردقح 4 وا شوق ی رلک دید

 لمس رد لراس یمج روند هس هش وخ نکا هدننزو هدف ) ةلبذسلا ۱ ردشلیا

 ردب دآ ثح رب 7 ندهمکنق 2 رب هلینس و یدنا وا طہہد مالک یقاعمم کا هدنرهدام

 هکر ديما ویق ر هدهکم هلبنسو رد لدیاصص هیکلالا ةلنس ماو صعام تش هلبنسو

 قفافاهب نکا هدشزو هج رحد ( ةا ) رلیدایا رفح ماع ونو عج ونب

 هلنلوا نوزوا یسابل كمدآ رو ةلبفس اذ راص اذا عرزلا لبس لاش رد هنساتعم
 اذا هوت E لیدس لاش رد هم ساتم كعروس بۈك ندنک وا لادن وا

 نالیغم روند هنح اغا 4ام نالوا لنکیو هل وب هلبدس و هماما وا هفلخ نم هرح

 رونیروس هرب هک روند ههماج نوزواو لوب هدتنزویاوفنع ( ینالبنسلا ) یک
 نالرلش ضي لاق رد ودحذم دبه لار ۹1 راک دید نالبئس ندمو ردژاب لود ىلع هل وا

 (لبنسو )هدن زو ناوفنع ) نالبنش ( مو رلاب داب یا بوسام وا ل وطلا عباس یا

 و دپام حسف ذ یر کب یر ام#هک رد هدلب یکیا هدنراید مور رو ذفنق "
 هفوکش ویشوح فورعم هاعساو لینسو ردن دع یاشلا ىلع ن لیفس رد دمماسآ

 رس یر وس یر ردراو یہ بس هلی دع عاوبا رارد ید ریغاسعع)" ل لس هک ردیعا

 : یاعماو یلکو لاعطو دیکو یغامدو للح یعایرو حش رد یدنه لبنس ینعضاو
 رد روم كب هد ناب كاما یط رفم مد ندا نایرح ندجرو ردم یو و یوفم ۱

 لتس نالا هنعون رب ندنآ رولوا یراص هک ردندرا یرلک دید ور لبنسو

 | كنيس ( لا ج ) رلزدیا ربیعت لینس ناطلسو یلبنس نامالآ هنعون رو رارید
 رد هد تاتعم لوط یانوزوا هایصف كن كنيس - ( 2 هل طنسا ۱) رد ردیدآ ولت تگ هلل رک 1

 ر صح



۳۳ ۸/۸ 

 | ,(لاقسال)یاحا اذا بوثلا لمسا لاقچ رد هنسانءع كیکسا سابلو ملسا اذا مهنپ
 لأ لو سلا)اهآةفاذا هدیه لقسالاق رد هنسانعم قمرفح زرک یغدوب هدننزو لاعتفا

 بابلانم هلو و الوم بولا لمس لاقب رد هنسانعم كوكسا بوت هلبعض كرانیس(لویسلاو
 بولا لمس لاق رد هنسانعمكهکسا بودو هدنن زو هما رک( هلا مسن ا)قلخا اذا والا
 اط( لمسلاو ) هلیصف كرمه ( لاسالا ) قلعا اذا سماخلا بابلایم ةلاس
 قلخ یا لمسو ةلسو لامسا بوث لاق روند هب و یکسا هلنیتهف ( لمسلاو )
 فصو هلراتعا ءارحا ردیعج كنسهلک لمس لاسا هروک هاب تاجرا
 مج هی لاسا ضعبلا دنعو یک یرلدیکرت قالخا بوئو راشعا ةمرب ردثلوا

 ربما ( لیمسلاو ) هدنزو تک ( لبسلا ) یهتنا ردیسهغیص د رفع دراو هرزوا
 هلص ترس ) ناسا ( روند هو یما هدرلن و هدننزو روبص ) لویسااو (

 باعس ( لابسا) هاا یا ذيسلا نالمس لاش روند هنب رل هيه كل هنسنرب
 هدنن زودادش ) لالا ) روند هزغحدروق نالوا نوکتم ہا دک ار ءام هدنزو

 بقلم ندننیدرفج ینزوک كددآ رب ھللاهلس ردیبقل كنبردب هلبقر و ردیدآ رجشرب
 بحاص هدن ارق لعو یرقم یدیا بنعق یبسا هک ( یدعلا لاسلاوا ) ردشلوا
 برد اک ودې هک لک رر هقفیو ردیسهبنک هلرعاشر ند ا دساو رذفیلأت
 لاسو ردشمروا برد دح اک | هنع هللایضریضترلا لع نینمّولا ریما هلک ار
 دلخو شی را 5 لامسنا لاسو رب لح لد وع سه ۷1 شام نداعا یوع نی

 روند هب دعسا و ضرا هدنزو لورح ) لومسلا ( رد ردح لامس ن دز يا ن

 یرلشوق دوخای كشوفرب هلبصف كنيس ( لیوس ) رونید هرب ولقاربط قشموو
 ششوکو یعس هنتهج تشیعم حالصا اماد ( لعاسلا ) ردیسا رهشر قوح

 هدننزوهرهوح( ةو سلا )ةشيعملا حالصالعاسیا لماس وه لاب رونید همدا نیا
 هدن رو لعم“ (لئسملا ):ریغصلادناصفنایا ةاموسلاب ىناقسلوقن روندهناهف كج وک
 نطبلا مانملایا لئمس* لجر لاق روند همدآ ین راق فرا جآو ردبدآ شوقر

 هدننزو لالعمشا ( لالثمسالا ) لاب یا لقيم بوث لاق روند هو کسا كبو

 (لؤسلا) الئبس ناك اذا لجرلا لأمسا لاقي ردهنش انعم قلوا وان راق قیرآ جا
 لظ رونید هبهکلوکو رداښکم هلا *ارب وبا هکردیدآ شوقرب هد زو لج رعس

 ینعی ردلج ررپ ءایداع نی لؤمسو رونید هکتپس ندیانوکت هرجا هکرسو هنسانعم
 مهلاسشانمو ردلثم برض هدناب دهع ءافو هکیدبا یدوهب یحاص قلبا نصح

۱ 

 عیرس یا لوس برق لاقب زونید ههود كالو تج لوسو لوبسنا نم قوا
 هدننزو هح رح د ) ةلاسلا ( روند هب هکلوک یخد و هدنن زو رفعح ) لأنا (

 ( ةلسلا ) لوسلا ءالعاذا لا لأم لاقل رد هنسانعم قمشوا كنيس هب هك رس
 هنشایزوک ندا نایرح قرشحآ هلدنقص ندزوک ندنندش كعلجآ هدننزو هفرغ



۷۱۷۰ 

 هان رم رک ردلماس و لس ید رغم روتا و" سابق رود را بوس البد ولر کر دت رابع

 ) 0 ( ید! وا نام ۵ داس هدام هک رد .عسا لعوب ی راک دید هرح و تاسو |

 ردب دآ كغاط 1 ه دلع ما زد هد زو رف دو ) لمس ( ردیدآ عاص وه ۶ هل سکا

 شفلربجز تاق تاق بواوا دقعنمهرزو' یرب یرو ردیعج كنه سل( لسالسلا )

 ۱ لوق هلوا ولنا وهب ید یگ رو هک رولوا قالطا ها ەسەوق یا زوا نوزوا

 روطس تاتکلا لمال سو داق و ضعڊ ىلع هصع دعنا لمرو» و لس الیم)ا ایذحا |

 ( لالملا تاذ ) هروطس ىا هانک لسالس موق ام لاق روناوا قالطا هانک |
 هبار وا صامعلا ن نیوز 2 هب سس هد زا هات ردبعا زص رب ةد سارو ىرقاا یداو

 كب هم یڏ مالمو ف.,طا و مر ل قنا و شو هدنن زو لیګ ز ) لیدیب بلا ) یدلیا | رغ

 | كنهعشجرب هدننحو روملوا قالطا هرجو روتاتفص وص راوکشوخ و فیط) هاکنآ و
 فبطاو لبس راوکثوخو ذیذل هروک هاب هراس ت هما هکرد حراش ردرصا

 افلطم لوقلعو ردبکمو توعد ند الی لد شعیلادنع و روند هبوص

 | بوكس كيمو ىع كنيمو هللاصف ( للا ) رونید هبوص نالوا ى رجلا عيرس |

 | نفعتموءايسو ليلف ءامى! ةلتمالا شرحلا نام لاقب ر لسیمجج رونبدهیوص هج ژآ
 ا لمس یمج روند هنس دیش وص نالو هدد ضوحو هے انعم ۷۹ روند هی اب

 برش اذا لج را لع لاق رد هنسانعم كليا ذخا دوخای كمحا ینسهیق وص نالق

 لوس لاش رد 4:سانعم نتک هر وح بوعا هلطا رقا ی ورم و اهذخاآ وا رسا

 قغرآ ندقعلاب هايس یطوح هدنزو لج ( لا ) هرشق جلا اذا ديبا

 ٠ ىن ساب و ةلعسانم هاقن اذا لوالا بابلانم ال ض وحلا لعم لاقي ردهنس انعم

 | ةلمسلاالا جغ ۸ ادا وادا تلمس لاش ردهنسانعم قعرقح لیلق ءام ندیوق

 , حراش اهاقفاذا هع لع لاق ردهنسانعم قمرتح یزوک كنهسکر و هلیلقنا !

 رد ه> وم 2 هم رقح زوک هلا رومدنیغ زق یفوب ك متر هک رد

 ضو ا لع” ل ب رد ۵: .اتعم قع رآ ندقحلاب ه راق یطو>ح ید دو ( نیتلا )

 ولدلا رابه 1 رد ام قم رقح لاف E ںد ء ہد هغوذو ملیسلا نم هاناذا

 لیلق ءام نامه ندضوحو ددشلنا رارکت ینو فذوم ةللقلا ةلمسلاالا جرخ ملاذا

 تاس لاق و لیلف ءامالا نم جر ماذا ضوالا لح لاش رد هنس انْغم ققح

 رد) سه هام عم كا وس هناکز ا و قیقر یزوس- هم داو و تاذک IR ادا ولدزا

 ۱ (لامسالا)هل قفراذا ل ا 1 لمس لاق ردذ وخأم ندسانعم وص ه> زآ ه> هقف وب

 ۱ ا لاش رد هیت ۱ نی هیقصت 2 یتسهنایم سا هل رک كنه مه
 ۱ ۱ تم ات "۷ تی 8

 مه



 نه

 هن ای تحراش لالعو لس 4 یا لولسم وهف هللا هلعاو لوهحالع لحرلا لس

 رددیئالث یرابع یادعتقم كفل وم نخل ردذاش هلغلوا ندنالسا ل ولم هزوک |

 روک ذم هجو هل رک كنه ( لالسالا رز زیلوا دراو شب ندنسیکیا دوخاپ

 ی هنر و للاب هالتبایا هللا هلا لاق هنعانعم قمار غوا هن رم لس هرزوا |

 قلا توشرو ةيفخ هقرمر اذا هسا لاش رد هنسانعد قلروغ وا بوناج هک اهز

 ثكيم ( ةاسلا ) [ لا ساالو لالغاال ] ثبدلا هنمو حرا لالو رد هنسانعم

 لاقب ردا لس ههنوا ندظیخم یا ردنلآ مسا لصالاق روند هزودلا وج هلرمنک

 هالسیعج رونید هنن کیكنجاغ ام ۶ هدنن زو هنامر (هنالمسلا ]محض طیخ یهو ةلسل اب هطاخ

 كنب رک یخ د هدا رۇي هلک لا ترک هدن اب ه نمهق ر هل وا زومم+ی و فل و مهد: زونامر رد

 هکردیعسا كزخف ر ندنس هلة سی هدننزو روبص (ل ولس) رظنیلفردلکد مولعم یهح و

 ندارم ردیمسا یر هدلاو لوا رد دالوا هعصعص ن ةر ردرغصا دطب ۱

 هلا دبع لوضنو لوهح نال وا نقفانلا سی رو ردنرلنا یلولسلا ماج ن هللادبع

 | مع وب هو يک 4 لس ) زبیمسآ یسدناو لود ر یبا نب

 ۱ ST E قم ندنظفل .ىلس نالوا دننزو یعو ردعط وم رو هدند روب

 درو نفعل (لتسلسلا) رادنتمسا یداورب هدندروپ م نوع ون هدننزو نامر

CL)یقوغوص لوقیلع روند هوص راوکش وخ ولتط هدننزو لاح  

 لسلس هدننزو طب الع ( لمالساا ) :زوتیدآ هما ماو رونید هوص

 و اد ا ال ای دا لی یاس لوھ زد هنر انقم

 لداستلاقب ردهنسانعم ققآ لغاچ ه هبکتاندکسک وب وص هدنن زولزلزت( لساستلا )

 زاردورود هکردهنسانعم كلم ردق هه:ریب بویکساسابلو رودکی یرحاذا اما

 هدننزو ج رحدم ( لساسلا ) قررنح سیلاذا بولا للت لاق رقجیرلکلبا

 لاق رونید هوت شولوا خم قو انف كراس هلربس هدننزو لر ( لسلستلاو ) |

 0 بسا هالا یللقو لقرب لالو حا یدر يا لیلشو لالا بۆت ا

 ۱ هدننزوملزلز ( النا ) دم ىع و هی ناک اذا لسلسم ب و لاق رولوا تصو |[

 لسلس لاق رد هنسانعم قلق لصتم بویلکا هنر یر هدنلکش رب ز ىسى رب

 هد هل مک كس هدنوب روتید هب هج را رب ندناگروا هلسلسو هلصوا ادا هب ىلا ||

 یا اناعط لا _ ام لاقت ردلمهتسم هنتساتعم كلنا لکا ماعط هل تیلسو ردقنل 8

 رولوا ندنسهلوق. بياو ندرومدرونی دره ز لردك ك رلايس ( 1-1-2! )هلك اام

 قربلا لسالسو هوڪو د.دحنم راد یهو ةلللاب هدیق لاق رد لسالس یعج |

 لسالس تد لا ردئرابع ندنسید) را لصتم یراو رب ز هرب یر ثکشش ,

ا لسالسو هم لسلم:ام یا یربثا
 | ندنسودلرا کشش هرجا دو اب ید وب بال
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ERISA IN 

۱۳۰۸ 

 1 4 (RUE ( رد رائد لیلا ن هوبا ن دنزو لباس ن یکن هلادېعو عفار

 روند هغم رر عف زواوا ید مس ردع ون ءاسو ص ات هل رکو هل هذ رس

 رک دیس اک رونبد هرم لس لسو فوبماا لالا دنع یا ةلب]ادنص هانا لوقت

 یک كمکچ لسبف ندربج رونید هنلر وغوا بولاچ هال وصا هچناهن یهسنرو
 ° دمس یرلف دوق دممس) راسو كا هنوعاو هيفا 42 رمملایا للاب هدخا لاب

 روند یخد لس هک هت هل رسک كتیس رولک لاس یعجج رونید هریتالک و هبهلبطو
 ندکع رکسقوح كب یمسف ت ay ۳ ید یا ها و لسلایف مص و لا لبریاهت

 نیکلنکتیش لوا هلک شش ی کی وا هدد رعا یش ا ندق) يب وب نک و دوای ی كار

 دن وا یر بو ۲ لوح 4 :رزواو روبد ها كم رو بوذآ راه راھ ى

 داد را وهو سرغلا هلس تا لا قب نزلوا عف دام ا لوا هک غل ر لرەزبدزک

 یکه نج ام د وجای هدمعوح و را رکید« ون وا یس هلوقم نوکو هب رق هک روتید ءکرگدد

SRE rهدیرلغ) ارال رلاطنالوایر یک و  

 لنا لات ب رد خب اش نزک 1 ریس هرز ۳ ندنڪګ را ۳۹۹ هدنز زو "للف

 ند هنس رب هدشنزو همام ) لالما ( یراق قاطنا اذا لل سو ماح لا نم

 قالطا هدلوو *یثنم لسنام یا هدنالس وه لاش روتید هبیش ناقح بولی رص

 ناسنالا الخ دقلو 1 هکر د حرم هدز ویا هتنالس و هلیلس وه لاق یک لبلسرونلوا

 ۱ نددینعرا تاردکدامید هل لس روک های تكنغ ار هدشن هء رک [ نیطنم ةلالس نم

 لنعسق هادو هتف یا هلم یھ لاش رولوا قالطا هب دال وا ق ةد دل اح

 لو لو نالوا هد هد وکو روددد ها یدازوا نوزوا ن نال وا هدب رل اب کیا تر

 نو زوا سنجرب هليل سو رولوا هصفنم:ندنزب یرب هک وند هنادوخای هرکس "
 تک رونی ی تن زو لاض ( لا ۱ ریما ى ا

 52 0 5 ی ۶« لیلی رود هب هرد ن ردو شکک ن تاسا ى راح ا
 ی

 یعف تنیس رولک لاوس یمج كلوا لوق لع هدنن زو نام و روک س

 هد زو بارغ ( لالسلاو ) هاریضو يراك كيس( لسنا) هلد-دت كمالو

 وا کر ہد را یادشا رده رایر تداح هد رکج قآ یتغینح كن وب E ضع ر

 ولک مکوا یدازوا نوزوا دوخاب هئرلا ت ذ یرتکا ضرموبو رولوا ضراع اج
 هنلعو ,قاخ رولو! لغم ندرنذا هک ردا روهظ دفع كنم رلدلع ماکو لزاون

 لاقت دوند همد االام ت ع )یا رلردا رعت كلهتسح یوقو درو

7 
۹ 

 | ا سم وخ متم ر م ایس نا ن ص ترسم کج



 ۳۳ ,BAN ياو لجرلا I. EN ۳۵۷۸ E فلو زج او سسح و ودلال

 ردی-آ هل رب هد کم لفعا هدننزو هلع سم ) 1-41 ) لدن ۱۱ سمانا بابنا نم ۱

 هل اف ) لئس)ا ( ردیدآ هل رف رب هددم و رد هلحم رم هدنف رط ی رفو DE هک هتن

 فیسلا لس لاش ردتغل هدنطف) لقص ر د هنس انعم تكمرو الج هدننزو لش

 نانلوا ریبعت روکوب هلی كنيس ( لقسلا ) هلنص ىنعب لوالا بابلا نم النس أ
 هک رذیف دارمو هدسنن زو لقیص ( لقیسلا ) ردتنا هدنظفل لفص رونید هونعع |
 لصب ۵ ردیعمالصنع هلرسک كرل هرمه ( لاقسالاو لیقسالا ) روید هراک الج ||

 ؛ هدنن زو بتک ( لقسلا ) رلردبا ریت یاغود هطآ هدیکرت .دنابن یریکدید رافلا
 لئسلح ر لاق روند هطدآ نسخ قیرآ مآ یھک شک هنری رب ,«راروک وب ۱ ۱

 ا ا كب هنحا یراف نساج زا یا كراناب ینا كنترصو نترصالتا مهلا ىا
 ینجر هل رك كنيس ( لکسلا ) نتنا مل ليلتلا یا لفس سرف لاق روند

 ۱ كنس OMA هد زو هد رق E لاکسا یھ زادا قناب ها رس یہ وب ۱

 قم رفح بوکح ند هنس ر هلتلوه سو قفر۶ ی هنس ر هلل دب دشن كم الو ىح

 هک رد ەسە« هلل و قف رق هه هج رحاو هع زا اذا ل والا بابل نم السدم) نیم

 بولکود ی رشید دا ر لسو رود دك س ی رلفد وڌ ی هل وقم لا دعا

 لس ةارماو لس لجر لافب رده ین وم روید ه ینک شا بولیکود,
 قم رفح بوریص ی هنسنر یندوب هدنن زو لاعتفا ( لالتمالا ( نانسالا همهاذلایا ا

 شا روص ندننق ا ) لیلی ا ( هسی ۳ فلا لتنپا لام رد هنس انعام

 رونلوا قالطا هدل و ش ۶ وط یی و لواس«یا لیلس فیس لاق رول وا فوم و هیت

 هکسام یس هلو صبا هک تن روند هب یرواپ نالوا داوتم هج داس نامه سیرد

 روید هنغامد تمس تآ لرلو ووسلوا ینالطا هربش هنالوا دلوئم هللا ال سو

 هنسا ر وص نالوا هد طسودوخا هددو روند هنگ رواهودو رود هبارمش صلاخو

 قله رونلوا ییمم بینا ادرس رد لیلا و ی عاخو روند

 هشم یز اک دید رع” و لیلس DA هب ه رد روقج مساو ل وشو یدلبا روهه دنس ه دام مت

 ندم هجا ترک: كمال هدشن زو نامر رد نالس یعج هلوا ردبا تابا یرلعاغا ۲
 له ردب د یسا لیاسو رک ذیساک روم دید لاک هت ردشغلوا لادنادب و یربخا

 دایان هللادیع لیلسلا واو ردیمبات ریش نب بیر( لبایسلا وبا ) ردییاکیمه ةا

 ن رټل ن 0 دجا نر لیس واغواو ی دمآ ۱ دجا لباد 9و

 ی رلشبد بول واتفص و هیانما ته دارا ال لح رلا لس لاقي رد اما انعم كس ۳

 1 ی راکدد السو ر هام و هانم رهه روند a اط كناو هد وی اهملس وه لاق 3
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 __تس ۳ ۳

 ۱ ناک اذا عبا را بابا نم الغ لح را لغس لاق رد هنسانعم قاوا هرزوا روک ذم

 رونید هبهویم فورمه نانلوا ریبعت اوبا هلیصف كافو كنيس ( لج رفسلا ) الغش

 ضباق ینهیبط کالج رفس وبشاو هلیاه روئید هلح رفس هدند رغم رولک ج رافس یعجج
 یلواتت ماعطلا دعب و رد نک سم یغلزسوصو یهشم هماعط و ردم یو و یرقمو

 عضو لع هن رپ بودبا لاخ یفوجو جارخا ینکد رکچ بولیدو رداهسم |
 ( لفسلا ) ردعفا تیاغپ یالوا شذر واق هدو رف بویلر واچ هرکص ندکدلیا
 كراج ( ةلفسلاو ) ( لفسلا و ) هليمض كرلايس ( ةلافسلا و ) ( لوفسلاو )
 اإ كع ولع هک رد هنسانعم قلقعلاو قنیغاشا يصف كنيس ( لافسلاو ) هلإ مسك
 ۱ هلا رك كرايم هولدو ءو هلنیعط كليم هوالعو هليا واو ديدشت ولعو هلی
 قر هلوا میسا یمیک كران وب هروک هنیاب كحراش ردب رللباقم يصف كع ءالعو

 یلا یا [ نیلفاس لفسا هانددر مث ] یلاەت هلوقو ردیلباقم العا هکر وتلوا لادعتسا
 ۲ ( لافسلا ) رد رع لذرا دارم ندم ره رفک نمل لالسلا ىلا وا فلتلاوا مرهلا
 ۱ لفس لاش رد هنمانعم قلوا یغاشا هدننزو دوعق ( لوفسلاو ) هدننزو باصم

 الع ضیقت لوالاو عبارلاو سماشا بابلا نم الوفسو الافس لفسو لفسو “ىلا
 یعض كناف هدنس هلک تلغس ناو هدنرلباتک ضثارف راضعب هکرید حراش لفاس وهف
 | هندمو كما هنسیغاشا ندنسب رقو كن هنسن رز لوفس و ردلکد میالم یرلتا هر

 لوالا بابلا نم الوفس *یلا یف لفس لاق یک یطروط رد هنساتعم تک وج
 لب وکس تاافو ىم و یضف كنيس ( لفسلا ) هلفسا ىلا هالعا نم لزت اذا

 قاوا هرهب ک هلفلوا یغاشا یس هام ههنتنرب هکر هدنن زو بانک ( لافسلاو ) ۱

 بالا نم الافسو الفس و الغس هلعو هقلخ ق نالف لفس لاقي رد هنسانعم

 فی مصت ندلوا باب ینوب یحاص حابصم هکرید رج زنم هيف هطخ لق اذا سماح ا
 | هقلخ ىف لغت لاش رد هنتسانعم لافسو لغس هدنزو لعفت ( لغستلا ) ردشلیا |

 كس ا هدننزو هحرف ( ةلفسلا و ) هل رسک كنيم ( ةلقسلا ) لفس یعع هلعو |
 یا مينفسو سانلا ةلفس نموه نلافب رونلوا قالطا هني رل هیامورفو شاب واو لذارا

 لا رووا قالطا هن رلقایا نازی هاد هدننزو هحرف هلقسو مهئاعوغو مهلفاسا

 یرغوط نی ررمد بید كار نم ( ةلفاسلا ) هما وق ىا ةلاس ريعبلا ةلفس |

 ( ةلانسنا) هنلفاسك سرلا ةيلاعام لاقب هنمو روننوا ىق الطا هتسیغاشا ن دنفصن

 هب هرهج لب هداروا دک رونید هرب ییدسا لی هوالعو ردیلباتم هوالع هدننزو همام |
 ةلضس ىف دعق لاق نعقوط هه رهج لی هدنآ هکر دیلباقم كنآ ةلافس سب روتقوط |

 هلفس لاب رونید هنسیغاشا كثي رهو بهت ثیح یا اهت والع دن یهو جزا

 هبصف كنيس ( ةلافسلا ) رددآ هدلبر هدنس هکلوا دنه هلافسو هلغسا یا يلا |



 و ا نا 0
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RRSبوس مچ تستی او سیم )بن شوت یا سس سان سافت نشرط  

 كمردک وا رولوا ردصم هلی كنيس كاذکس هلعسو لاعسو اهب لصا

 لابد هذخا لاحق روتلوا دارا نوجا درکأت ظفلا لامس ( لعاملا 11

 هب هاب یلک ر. گکواو ا اح روالوا قالطا هزاغوب و هدام لعابس ۱

و)طاشن و وا شدد «دن زو وو ) لوا ( رود
 لد لا لعدم لاقي رده سا چم قذوا 

د ويار باب نالوا با وص هکر د حراش طش لذا لوالا باب نم الفلا ۱
 هل رز ن

 لوقت رد هتسعانعم كلا دنمطاس عز هل یک تیم ) الا ( رداوا |

 رود وا قالطا هزاغوب ید وب هدننزو دعقم ( لولا ) هطدنا یا دلم ہا

 كرا ) هالعهم] و ( ) العمل ا ( ا
 نج لوق لع روند هب یابایب لوغ هل نسک

 روئلوا ریسعد وا وق هتلوهمو مو واح هک رود ا هر داس تك هشاط ۱

زک كالو یدف ڭا زود لاش یرلعجب ۱
 5 dbمر هل رامع نجلا ةرحاس فل وم  

 رولوا ندنیق ناو ہن یراو :اج ید نر ۵ دا ط ند یک شنا ارعاظ هالکدا

 ةالع لا عج یهو یلاعسلاک یاللا ءاسألا یا یلاعملا ءال وه نم, هلاب ذوعن لوق

 قلوا ندس وح ةا تروع ) لاهتبتتنهالا ( نا ةرحاس وا لوغلا هالعمیاا و 1أ

 تراصاذا ةارلا تلعمتسا لاق رد 4: سانعم قوا ایعاو هلءلسو ناغرناج ییب

 تنامرخ سنحا نالوا كد ك کد رکج هلندتصف ( لعسسلا ) ةباعص یا ةالمیلک

س ) ىلاعملا ( اسد اب امش یا لقب ها ح م دق لوقت رواد ۵ هم 4 ات
 ید 

2ک اوا هددک را هل رک كمالو
 هک روند هنا ی رلکد بد یوا 

 کش هی هدب نو

 علق یننلع برج یسهزاو رعفمو لاروع یرنابج داوض یغارب رد ید لاول

 رود ۲ رد دنس هب ودا لطفا كا رلقلع قیضو و رو لاءسو ردر وه هد هلاژاو

 ؟دننزو هد رج د هلا هم عگد نبع ) لبو لا ( ردراکر د ردات وب ید هدنفاشاتمساو

 اذا لح را لمس اش رد هنسانعم قلوا هایت راتحارح یزح هاند كەدار

 لاقب رد هنسانعم كلبا قناق هليغ اب شر ورچ شه را یاعط و تاحارجلا هب ترک

 لیغس لات رد 4 سانعم تكمردمح هاب یحاصو هلاهالاب هءدآ اذا ماعطلا لتس

e ٠  ۰ ۰ ۱ 

 ۰ ۰ 

 رد هنسانعم كيک هرز فر ( لبفستلا ) لهس یا لبقسم یش لاش

 (لغدلاو) هل وكس كتو ىح كنبس ( لنسلا ) اهسدل اذا عردلا لبنست لاق ا

 ل وزهمو فیحم دوخاب هنالوا ادغدب و قلخ دباب هننالوا قلست برطضم یساضعا |("

 اه “رود هتنالوا | 3

غسلا ( لو رها دعوا هادذلاو قلا ؟یسلاوا ءاضءالا 9
 یهو هک رب ه رتیف ) ل

 | لاعسلا هذخا اذا لوالا باللا نم ةلعسو الاعس لحرلا لعس لاش هنسانعم

 | روده هتسن ناساو لهس هدننزو ج رحدم ( لبغسلا ) ءاور ذا یهدااب هسأر

 : لوق لع رونید همدآ نالوا كحوک یس هثحو ها یراقایاو یرللا هدننزو تک

  برطضخاوائاوقنا قیفدلا ةدجلا ریغسا یا لغسو لغس لحر ل



 حس وی هوم عج م سہ

 ENE جر حدن ( HSE لکا جهل رزلد سن نم ِ

 هدنزو هجرحد ( ةلبرمسلا ) هبسبات اذا لابمسلاب لبرمهت لاقي رد هنتسانعم |
 رولوا مسا هل رسو لابرمعلا هتسیلا يا هتلبرمس لاقي رد هنسانعم كمرديك لابرمس |

 كنيس ( ةلطل ) مسدلا درتلا یا هل رميلا ینمعطا لوقت روند هدیرت ولغای
 بار طناف لوط یا ةلطرس هدقن لاقت روند هغلنوزوا قلصت نستشقای هلبعف
 روند همدآ قوزوا هقلخلا برطضطم زسقشفای هدنزو رفع ( لطمبلا )

 | كءر دم ةعبرا ةكلالم هک ردیعما هتشرف رهلسسک كنهنمهو ( لیفارسا )

 ردهیلصا ی.هرمهو یساجخ صعبلادنع یسهلک لبفارم-ا وبشاو مالسلاهیلع ردیسبرپ
 ندنظفل راولش ین: ندیسسرافوو رونید هنوط جا هلیحف كنيس ( لیوار.لا )

 ردي رع ظفل لوق لع ردتالبوارس یمج رولوا رک ذم اعم ردشومو ردن رعم

 ردلیومس یدرفم دوخاب هلرسک كرلندس ردیعج كنب راک هلاورسو لاورش

 هک ناف ردقوب ینزو. لیوعف هدیرع مالک یریغ ندنوو هلرسک كنيس
 | هکر د حراش ردتغ) یخد لاورش هللا همحهو نوار هلو هدنسهلک لیوارسوبشاو

 ۱۳ هد زو هچ رسد( هورملا ]ا وتم هد وزش هاك لیمقت بنوع
 كیک ینوط جا هدنزو جرحدن ( لوسمتلا ) رد هنسانعم كمردبک ینوط جا
 ( ةلورم-اا ) ,سالتف لیوارمدلا هتسدلا یا لور تف هتلور لوقت رد هنسانعم

 (یلرب ثقجو یلراولش هک روند هنجرک وک نالوا وليون یرلقایا هدننزو هجرحدم
 هنآ لوش لورسهو شیر اهلحرف ناک اذا ةلورسم ةماج لاش رونلوا ريبعت
 الماش هننراقایواو هنبراوزاب یضای نا_ كوا ریبعت لیکس كنغایا هک رولوا قصو
 |ضای زواج اذا لورسم سرف لاش رولوا هدنزرط شلردیک راولش ضا هلوا

 اریبعت لتس هلغ رحم هدرماسل هلیف تنیس ( لطلا ) نذخغلاو ی دضعلا هلیع
 یهو لطلاب تلسنغا لوقت لولک لوطس یعج روند هساط ییلوق نوا |

 ]روند هاف نانلوا رک ذ ید و هدشنزو ردیح ( لطیسلا ) ةورع اهل ةسيسط
 نوزوا كبو ردلکد فورعم لطسوبو هثسانعم تسط رونید هنکل لوق ىلع

 قرد داعم و ید لساط هک هتن روند هرایغ شغآ هباوه ( لطاسلا ) رونید همدآ
 لرد هتسانعم كمزك اهننو كن قرهلوا زنسحالس هسک رب هدننزو لیعفت ( لطیستلا )
 ۱ امن ز مالبلا نمی رخ هم لو ةبخو داج ادا لطبتش اج لانه
 دسا هلي كس ( لاعسلا ) روند هراهود نوزوا و لری تا

 : تالآ یمی كناضعا نالوا لصتم اک او رکج قآ هک روثید هکر کوا |
 ابش ردنرابع ندنتک رح كتعیبط نوحا عفد ییذوم نالوا یلوتسم هرلیدنک |

 نوا سو یذا ةعيبطلا هب مد هکرح یهو لامعس هب
| 



 | لاقب رد هتسانعم كمکلس امرخ مدآ رو هتضفنوا اهرئو اهاون فعض اذا ةلحلا |[
 رايا ریخأت هرس كنهرمه ( لاخالا ) اهضقن اذا ةلحلا لجرا لخت |

 روند ه هنسن رفحمو لوذرم ( لوضلا ) هرخا اذا مالا لا لاقي ردهنسانعم
 یا لوطسم "یش لاب رونید هبهتسن مولعم نو لودر یا لر “یش لاسقب
 | وا هدننزو همام ( ةلاضسلا ) ردعضوم رب هدننزو باثک ( لناحم ) لوهجم

 هدننزو لدع ) لدسلا ( هتسانعم هباغن روند هثش نالا بواح” ندهن |

 لدن علا لدل لاق رد هتان کراتا هلو باس ا ی و
 یسهدامبوملا لدس وبشا هکر د میزنم هلسراو هاخرا اذا لوالاو یناثلا بابلا نم
 دیدناج ضب نآ رغ نم هلسرا اذا بوئلا لدس هدر هک مت ردنده,تف لئاسم
 موسرم هایرابع ًاطخ لدساو هیبکنم ىلع هیخریو هسأر ىلع هبقلی نا وه لیقو
 كفل وم یفیدلوا اط لادساو رولوا شملوا قرع لدس هد لانعم و هلغاوا
 الدس هول لدس لاش رد هنسانعم قعرپ یسهلوقم زر لدسو رد رهاظ ندنعتر
 لدس لاش ردلمعتسم هنسانعم كما تحایسو ریسو هقش اذا نالا باتبلا نم
 یغاشا یهتسنرب یندو هلرسکح كنەزمه ( لادسالا ) بهذ اذا دالبلاق
 لعاف مسا ( لدستلا ) هلدس ییعع هلدسا لاقي رد هنسانعم قفراص بو رویلاص
 (لدسلا ) لسرتسم یا لدم رعش لاقب رواوا فصو هحاص قق راص هلی هش
 لودسو رواک لادتسا یعجج رولیصآ هک روید هدر هلمیک و چ كم
 هند وا لوش هلرسک كنيس ( لدسلا ) هدننزو سافا رولک لادسو ر وک
 لاقت ,رارردنلاص یرغوط هبهننس ندنرلتدرک بودبا هدالف ناوسن گاو

 لبم هلنیتصف ( لدسلا ) ردصلا ىلا لوطي ردلا نم طعم یا لدس اهیلعو تءاج | "
 هدنزو لكا ( لدسالا ) ليم یا بلاج ىلا, لدس هيف لابقب رد هنسانعم |[ ۱

 هدسننزو تشک رواک لدس یجب روند هثیش نالوا برو یرغوط هفوط ر
 هدن را هقش كم لرداچ نیشن مشح هدننزو ریما ( لیدسلا ) لئام یا لدسا رکذ لا
 هبهدرو هراز نالیکح ههناخنافزو روند هکلکنا هدنزرط قلزو یروقرآ
 اشا یرلعوا هک روتید هنیراونروا ناورتخنو هفحو ردیدآ عضوم رو روید

 (ةلدوسلا)هنسانعم براش روند هغي هدنزو رهوح ( یدوسلا ) هلوا شخراص ۱
 اذا لحرا لدوس لاقل رد هنسسانعم قمازوا ىب كدآ ر هدننزو هلئوح |

 دوخاپ هنسانعم صیق روید هکلموک هدننزو ساطررف ( لابرمملا ) هلدوس لاط
 ءاج لا رواد هسا نالوا س وبلم اّقلحم دوحاب نایب اب عید روبد هح رز 8

 هرز عرد هداروب هکر ید رفع سالام لک وا عرد وا صی یا لای رس هلو

 * مس ومل لا طبا نينارعلا 0 »۰ ردشء د هنع للاى ر بعک هک هت رد اما



۱۳ ۴ 

 قو ردبا ریش اد 4 هل م مادسد و مش NOEL ساب نا 1 هل رسک كن

E:مش هدارو همش یا هواه! سانا دحو اذا االف لص» لاش رد  

 هه واط هراکو ههغوف دوبو یر هدننزو رثهح ) لهاا ( زد ی زاحم یاتعم
 1 ردها عمو ید لاه» هک هنن روید هبهرد م-اوو رونید هنراق رسوو

 هفوف هلیصف كيس ( ةلبصسلا ) ردیععا كنهردر لمصءو یدنلوا رک ذ هدنسهدام

 سوغا هلا لا ی هتسن رب هدننزو هح رحد ( نح ) روید هبهاخ قازا یک
 یشلا لعص- لاق رد هنا مم ی لقومعم زود هد هلکم ردیک ینغشروو یزو ر

 لحما هنمو روند ها7 تلآ هدستنزو طبالع ( لدا نا ) هلفسو هکند اذا
 كح هبلبا نیمو قرف ندنرهاخ یارک ذ ینعب * هیلدانعنم هیاداص- ف هبال وه ه
 یهذوم یداربا هيا هدنسهه هلداصهص-و روند هب هب اش هلع لدانع ردق وب یدا. ها

 هد زو رفعح ( لدحص ) ردنوصا هلکابشم دوخاب رده رابتعا رلهاخ نالوا

 روند یزوف هلنوکس كنم ج یاخو نصف كنيس ( ةلهسا ) زدیاع لجر رب
 لاو زساه رد لع” یمج نوسلوا یشدو تاک را. نوسلوا ثحوک و وب

 ردا هد زو همنع روک ههو هلی كوس رواک نالو هلبرمک كنيس رولک
 هدعاق یدنک هلکلیا ريغ هلت رابع ناک ام ةاشادلو ها فلوء یرهلوا

 یع.دغ وط هدهراسو ہرحاوک هسح و ردخشا وا ممت هلن وا هرزو' یه رطو

 هدب دالا هده تباهن ردن وسم هرزوا قوا قالطا هغالغواو هی زوق هدتعاس

 یچ ناکام كبلوم هچ رک ردرمفم هلا یزو شغوط یکی ەي هدزاو ر

 رولوا قفاوم ههر 8 لوصا اعون هسرونلوا رابتعا هليل وعث ه یشیدو کک را

 ردق و ید یدیق هدنآ ین دخوط اصوصخ رولرا فخ دنسهقرط یدنک نکل

 راوخو فیعض هدننزو نامر ( لاکلاو ) هدننزو رکس ( لس ) ررصلت
 لای هدننزو لخ رد لضس یرلد رف« رونبد هار یک ر نلک ونور ند رالا و

 نالوا ریشکپ یک درکح هدتننزو رکس لض-و لاذرا «نعض یا لاضمو لضم لاجر 1[
 | كااضمو لضم هلیحف كنيس ( لا ) هتسانعم صیث روند هبامرح رتک ا

 هنهاندح زونه هک رونید هنیش نالوا ماانو صقانو یدالوا رک ذ هکر دیدرفم
 ید لسح هک دن رد هنسانعم كلبا بلسو قن رولوا زدم لخ-و هيوا لاب ۱

 هعدخ یهنسن رو r اذا ثل نا بالا نم الع“ ماه لاش رد+انعمو

 نیا هدنز و عفت )ل |ححتلا ( اخس هذخا اذا *یثلا لح» لاش یک یذخا

 رو یک درفح كنحاغا ام رحو مع ارا مهنح e لاقب رد ABE Ê لزرع

1 3 
 تاڪ” لاش رد دن شاععط تک ود م دم نکن 8 و یه وی لوف ست دا فراح ۱



۱۳۹ 
 دیجی هه ۱ ته

 مهنایا [ هلالص لحمق نونعطد نولازبال ةبماینبنا ] ههحو هلام رک یلع لوق [

 اشا ندراذع لوقیلع رونید هنف رطرب كلاقص لحسو نودصو اهي نوع |

 هدو دوجو روند ناله هبناج یکیاو لصس هاج ره هجراو هب هيل مدق» |

 هاخساف ذیاغ یا لصملحار لاق رولوا فو همرآ نالوا هدیسز هلاک جرد و

 لدحس وه لاق رونید هدالح زوما هکعا دودح تماقا ندنف رط اجو لاوو | 1

 هک کد ك وسطم هک ردهسک نالح کد دالح هدار وب دودا ےب دال یا ۱

 رود هنکلا نواو رونید هب قاس رط اشو طبعن لصاسو ردا لح“ یتسیرد |

 هدأ رف مرک نآرقو روند هن زغا كنغحر اغد قزاو كنم ولط وص و هنسانعم لغم

 هلدش بولوا قوج ل یب وصو رونید ههدا رد اهب نما لع هنشاب کلا "

 تاق ثالای و رد ذ وخأم ندنسانعم ما کشو هيف د>حو ضالا لء ارا

 رک ذاقنآ هلفلوا موس ىل یغلاو هداروب يلب اقم مریم رونید هړبا ساک و

 رونید هنباج رب كنبزوب كنالسناو رونلوا قالطا هروهغی ناوارف كبو یدنلوا

 كمدآرو ردبعما كنسرف یسعلا شاورق نت میرشو هضراع یا راهم باش لاق

 هدا زو باتک ( لاحسلا ) ردیسا ینح نالوا یمبا د رعاش ما یثءاو ردیمسا |

 لیوط هلرسك كناحو كنهرمه ( ینالعسالا ) هنسانعم مال روید هک یندو |

 ( ذینالدمالا ) اهلیوط یا ةيحلا ینالضسا لر لاش رونلوا قالطا همدآ هيلا |

 ( نالعالاو ) هلرعض كنا-و كيم ( نالعسلا ) ةلبج ةلوط دعبار یا ةيالعسا |

 روڪ لوق ىلع ولیوب نوزوا هلنیتعض كاذک ( یتالص-ااو ) هدنزو نا وطسا ۱

 نداعماو نالصسم باش لاض ربهلاه یراتژم رولو اغوا هار را 1

 ولنراق كوبب دلیصف كنيس ( لالصلا ) عرفا رعشلا طبسوا ليوط یا یالعصو ۱

 روبص ( لوه ) ردیدآ عضوم رای یداورب هایت ( نالهس ) روند همدآ |

 سنجرب ھلن سک ( لصسالا ) رونلوا میس بای هدنآ ردمضوم رپ هدنب هدشنزو |

 كجوك هدتزو هزمه ( ةلعا ) روتلوا ذاا كاوسم ندنرللاد هک ردرصث |

 هک ایوک رونلوا قالطا همدآ هجوحو هدوج ( لوها ) رونبد هناشوط یشید |

 4اک,شیکک زودو ریقح ربغص یا لوصس لجر لاش رولوا شلریص یدوجو |

 لفاسا ( لحاسالا ) رديعسا یسهود كکر ارب كنهسک مان جاععو رونلوا قالطا |

 ( لاصالا ) ءالا لئاسم یا لحاسالاق اولزن لاقي رونید هنیرایدنقآ وص هدننزو

 (۸5 ) ثلا

 | اهادو روشد هلن قوک هزیکاپو كزانو رود همدآ نالوا قراحو رهام

 ۱ مزد ادا وه نالف بکر لاق هم و E YA هنس اتهم مزاج دص مراص

 | ما لاسقب رونبد هنوتأخ یسهبحاص لابو لابو لاجو نسح بولوا دنلب الاب هلباه |
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۱۳۹۰ ۳ 
 aves یوم مرا

 ماکت لبث یک نآ ور بآ و راشااف رق یا لص-ااف هل« لا رد هنس اعم |

 لا رواب رص بولت وص عوق نر ڭەئ ر کا وک ردلمهئسم هنمانعم كما

 لح انساب دعف لاقب رودید هنسیل اپ زکد ( لحاسلا ) هبیرجاذا مالکلاب لصسلا
 ذوخأام نده« نالوا هنس انعم قعوض اریز ردولقم وو هئطاشو رحلا فی روا
 ریس فهو لج هلا همدص و ی یلاب ارز ردقلوا لود" نالوا سايق هلغلوا
 كعد یحاصوص ی دیا لع” ردکغد لخاتشود هک رد ردقم قاسم دوخاب ردبا
 راضمب هک رد مجرقم رروک بوریص ى مشق كنبيف هلا لزج ودموص ارز رولوا
 هلعافم( هل امار ردا رابنعا هدهرزوا بس رلضعبو ندنس هلیبق هیضار هغرع

 لح الا اونا اذا موقلا لحاس لاقب رد هتتس انعم تاک هتسالاپ کد هدتنن زو

 هکر ونید هیهدارب نییکود نک رونلهکا شموکو نونا هدننزو دماغ ( ةلاعسلا )
 د راذا AA طط ةمم اه یهو هاو بهذا ةل اه هذع لاق روثل وا رییعت نکا

 مهن راسجح یا م وقرا هلاصم هوم و «اح لاش روند اط هباعو رفو هاش كس ابو

 هني هدنن زو ریثم ( لصلا ) روند هنبرلق وبق كل الغ یموقم هبراو یادغبو
 روده هک او ه یرودو توهااپیا لحساب ړل لاق یکرهک روند هلآ قجوب ۱

 یعبنوسلوا هسررلوا هوك هت رولو قالطا هالو دربملا يا لعاب هل« لاش 1

 هل اونع فصو فلطع ف رحالب كنب ره وج هکر د فلوم رد رعشم یصبصخ هنامس)

 ردصو ص یانعم هک ردقنوا بیطلناونالواباوص ردوهس ىل وف بیطخا نلسللاو
 لاتح یرلک دید یغ امط مک لوق یلع هنس انعم م اجل رونب د هنک تآ لعسمو

 قالطا هبیطخ ر ونغسو غیلبو رريڪ هنڪا كاا نغآ كنآ هک روند هر ومد

 هدف رعت هب ی ره وج اش 1 فل وم غیلب یا لصسم بیطخ ل اش رون وا
 قالطا هد هبیطخ افلطم لحس هلل ود رد_ة1 وا تیطذناو وا با وص

 هلبا خیلپ بیطخ بوب لا ضرعت اکا هک رد رغ نکیسذعا ملت يغب دنل وا

 هنر یه كراهقلح نالوا هدنرلحرا ییا كنغل رغآ كنک تآ لعسمو ر ل: دلیا نام
 اضعب هتنب ړف هیغ بیا هلع نالف بکر هڅو رولیرک ءرلنا نکرید هکر ونید

 هرادا تكسراف بودیا تیوعص هلفلا هب یز ۲ یروبزم له تادرس یشابو
 نالفهلاذخا ندانعموبرارید هلح»»*سرفلا بکرهنشاب هدکدتک بویلساالضا یتناعاو
 كل وم رل ر دلم نالف بکر هدر كح هد ردكم هاب ط م نام ادب ویل وا رح زنم الصا

 نایغطو یغ لصسم هک رد هدنردقت بکرلاق ینلا اضیاو یلوق هلصس بکرینلاو

 ردعحار هالف ریعض دوخای ردعحار هادتبم یربعض هلححمو ردقم لعاف بولوا

 واتحاصف یدیفد ربلاک لمح لعن نالو «دنساهبا * نکلنوسلواد 4 کونو اجرک

 رخ یسهاج و _وهد بکر و ادسه ىغلاو دوخ ردکعد رد)معتسم ید هدنعق وم

 | هنمو حرادلا لاق ردعجرا لوا لوق هلیساضتقا قابس نکلردنص یغلابموو |



۱۳۰۹ 

 هلا هموقم ةراجح سپ ردشغلوا عابشا هدعب بولوا لح نالوا یل رعم لکو

 ارز ردکعد ردندنماکحا طظوفح بانک نالوا بوتکم یرلفج هنلوا بیذ عت

 نیهسارولیص-ا ریز ردلبلدهبانعم وب یہ هی رک ةیالا [ مون م بانک نیکی رد امو ]
 ؟یاعم هدمدنع م انعم و هکید د یره زاو ردسضم هلاموذم بایتک هکر دهن انعم

 (ةل+وسلاو)هدن زو رهوج ( لحوسلاو ) ( لوجاسلا ) ردشاونسحا ندهرتاس
 روند هب هنآ هدنن زو لدنمس ) ج۱ ) روند هدفالغ هشيشهدن زو هرهوح

 ةأ لا یا لحج “لاف ظن لاقب رايا لامهتساو ذأ ربع ردهیمور تغلوو
 روند هنارفغزو رود 4٨۳ یدرفم روند هنب لهکیبس شموکو روند هوتا و
 دیصیا لحاف ءالا لص لاق ردهنسانعمتال ود وص هدننزو لانا ( لاجسنالا )

 زنع لاقب رولوا فصو هب یک قوج یدوس هدننزو روبص ( لوجسا ) بصناف
 لای ( رد مالم یندلوا هلخدوا لوجس نیع هد هڏ لعب رپ رغ یا لوڪ

 (لضسا ) ردندنالک قح هر غاج نوجا قغاص یمسف نویف هل رک ثزرلثیس ( لاس
 روند هر كوك شفقوط ندکلییا تاغكای هلیئوکس تكهلهم یاحو یف
 ٠ لص“ لاق رولوا ردصم هدانعءوو هلرغ مری لیا لع» بوث هیلعو ءاج لاسقب
 روئیدهبا تاق كلاي لو هلزغ مربع ريغ هجناذا ثلاثنا باببا نم الع” بولا
 ةدحاو ةوق ىلع ىذلا ليلا یا لحساب هدش لاق رويد مربم هنلباقم كرلنوب

 لصم اهبلعو تاج لاق روند هک رو راز هل لوق ىلع هز ضاب ولردرو

 هلنبتض رولک لصعو رولک لومو لاما یمج ندطقلانم وا شی بونوهو
 الیخ*هلره-لارش ردهنسانعم قع وص بو و ینغوب۶ لنت هنسدرب رولوا ردصم ال ذک لوس و
 لاش رد هنس انعم قمریص یزو رت ليو هتك و هرسذق اذا روزا باس) نم
 لاق رد ءدس انعم تالت روکوا هعگاو اهیلعام کتیا ضرالا لغات حایرلانا
 هک رد هنسیانعم كمرو بوباص لالا ف یدجقاو اه دعنا اذا ھارا له

 لراه و هدش اذا مه رد هام م رفلا لعم لاق رول وا ریبعت كمريو هدنېد ینن رط
 لاق رریص بوب وص سرد ةادوو هک رد هنس انعم قم روا هلا یجاق لراه

 كکود شاب رباص رپاص بولغ آ زوک لوصو لح »و هنرضاذآ طوس ةئام هلص”
 كابا تشو مول همدآر و تکبا ذا الوضو الص” نیعلا تله لاق رد هنس انعم
 هد زو ربما ( لیهدا ) همالو هةشادا نالف هلع# لا رد هنسانعم
 يمض تنیس ( لاصم و لیصو ) روند هر شتقوط ندکلپیا ت اف كلا دوب
 بالاسم الاصو الی لغبلا لص” لاق رد هنس انعم قمرک ] یمسق رطافو كا
 ددر هدنزغوب * کصزدقد رکا كنف كشا لاسهو لیصو قوناذا ی او ثلا
 یایوص یغوبق كن هنسنرب هدننزو لاءنا ( لاه نالا ) رود هب یدل رخ نجا
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 /بور وط هدنر انک ویف هک یا 4۵ رد هسا انعم تعا ید رای هغوق لصالاق
 هداب زند رخا امه دحا رارک- وص هلا «غوف كو نالوا هدنلا هلا اعدا یر رهو

 هد رخافمو هنعراعم هللا اعدا هدننمط هدامر اقلطم هدعب رولوا بناغ لوا هسیا رکج

 ییا هدنن زو لعاف ( لج اسللا ) هرخافو هاراباذا جاس لاق یدنلوا لامستسا

 كم" دیاشراپ هطرالای هدهنسن یرلکدلبا اعداو ثح هر یر رلمدآ هدایز دوای

 بیسم هدنن زو مرکم ( له ) ناي رابتب یا نالجاس امه لاقب رد هنس انعم
 لحس رهد)او هانلمو لا هنمو هنس انعم قلطمو لسرم رونبد هب هنسن شر ویلاص

 روئلوا قالطا هثدش نالوا غیردیو لوذبمو حابم هکر هو ادحادحا فاخمال یا

 ةيفتلا نبا لوت هنمو حراشلا لاق دحا لكل حابم لوذبم یا لصتم “ىش لاقي
 رجافلاو ربلل ةلصمم ىه [ ناسحالا الا ناسح الا "ارج له ] یاعت هلوق ق
 لجرلا له لاقت رد هنس انعم كلک هم اوق رک ذ هدنن زو ليغ ( لیصشلا )
 لاق رد هتسانعم قخارب هیعاشا ندب رقوبیک ردلاتو هغوق یبهنسنریو ظعنا اذا
 یضاقلا لص” لقب رد هنسانعم قمز. لحج هد همکحو قوفنم هب ییراذاهب لصم

 قیاومو دوهع هد همکح هلمال دیدشت و هلدنرسک ( لسلا ] لص لا بتک | ذا

 ابیلاح رد تالصس یمج رونید هب اتکو هل نانلوا بتکداوم یس هلوقم ماکحا و
 قالطاهد هنب رله ازور كرا یکسعیضاقردف راعتم هدیاثکی یدلیادیق یواعدر وص كنیضاق
 هک ردرمسغم هللا کلا باتک هدب رغم هوخودهعا بانک وهو الص هلع ېتک لا رونلوا

 تكنسیکلیص«ضعبلا دنعو رلیدلیانای هللا راموط راضعب وردقح هوا یجح ریکحتكنیضاق
 هدهفیح نالوا هيف بوتکم اقلطم هدعبیدبارلرازایو زای اک | هدلئاوا ردب رعملکو

 قالطا هبناک لصسو یدلوا فراعتم هدنلصم یا هدهملا دبیر بونلوا لمعتسم

 رخفو ردکعد یثکرا هکرد هنسانعم مدرمو لجر هدننامل شدح لهاو رونلوا
 كصوصخم بناکرب ندنباتک یراناوید كنبرلتضح سو هیلع یلاعت هللاص مباع

 هک هدنسهلک لحس دایفیغشت كمالو یرمدک كنيس ( لصسلا ) كنهت فرو ردیسا
 كنسهلک ءالمس هایی كنيس( لصملا )رونید هموقم باتک ردتفلردهلمال دیدشت

IEDهدننزو تیکس ( لیحسلا ( یدشلوا رک ذ هک تن روب دهب هفاد ول هم وب  

 روماچ ولمو دا را یو لکو تكنسوو روند هخاط هن وکر هد زرط تكسک

 ة راس مهیمرت ] لاعت هلوق هنمو ردشاط نالوا رجح هرکص بولوا هتخ هلا

 بتکو منهحراتب تخط تن اکوا لکو كنس برعم ردلاک ةراحخ يا [ لیصمنم
 نوذعی مونا مهلبتک اعیا لڪ نم یا لیحسنم یاءعت هلوق وا موقلا اخ :اهنف

 دنع ینعع نیسا ینعع لیحلاو| موقم بانک "نیجسام لارداامو]لاعت لاق اهب

 قجهلوا بیصمو لزا هدنررزوا هکرد رشاط خوبطم هلاروماچ هدنهج ران ضعبلا
 كنسلصالاقینعی ردکعد لح« هدارو لیه» دوخاب ردموسم یرلععا كصاختا

1 
 اس
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 بولی مص یتا نوتب هک ردیفدمو هدننزو توام( لوتسلا ) هتلار ریا هتلاتس
 لوح و یھ كبس( للا ) تولسمیا لوتس, لع لاقت روند هکیک شغلآ

 قعافلواقالطا هال و'یفانم رلفص ءسپ روند ه هغوت كوب نالواولطمط هلاوص هلن وکس

 هغوقو رد jE یسهلک ىلج ومشا ولع يظعلا وا دلا وه ر الخس هةن لوه ردم زال

 لاقیرونلوا قالطا همدآ ر رعنا وخ و رک و ودل الم یا هاد لاغر وتود هب وص یس واط

 برحلا »لئم ا هنمو رولک لوصم ولاه یمجر ودل وا قالط اه هم و وداوح یال لج ر
 رواواتناغ رلنا کک و رلن وب هاک ینعی ۰ وه لغ رخآ و هال و هيلهاهد:لصس یاب لات میهن

 یرلهفّوف رر كر رهنهداب بارعا نکحوسندوبق ردذوخأم ندلوا یانعمسب

 ردشغلوا لش اك١ هبلغو رفظ هیوانلاب هدهب را سپ رلرکح وس هبوانلاب هلغمل وا

 ردصم لمم و یدید ردنک« يجد قوا ردسم ند هلغافع لاصم هدراو یرمشژ
 رد هن.سادع» یو قفار هبیغاشا ندنرفوب یکردلاش و هغوق ی هنسنر رولوا

 له لاق رد هتسانعتکردوص و قوفنم هیم راذا لوالا ابنا نم الح“ هبل لاش
 دارا نوعا هفلابمو .دنک أت ییسهک لص هد زو ربما ( لیهسلا ) هبصاذا الا

 لج“ ریک دن هدا روب لح يا لسو لیصمولد لاقو 22 ملیص- لج“ لاش روئلوا
 لويي يتعب هثعماو نفصلا ديخرتسم هل جالا ةن يا ةيصخلاف و رد بم هنبرابثعا

 ند لاس یس هلک ليج هد زلانعم و سپ ردهباخ ق راسو شیکک یرابرد ېک ه غوق
 ردهنس انعم قلوا ققراصو شکک یک هغوق هنوب ردندسماخ باپ هکرولوا تفص

 هنسانعمبیصن و هصح لرج“و عساو لدم یا لفك لاو لح” عرض لاقو
 هب هنسن نالوا دندش و بلصو كيو هيمن یا اذک نم هله” هاططعا لاش ردلمعتسم

 هل تیک كنهنمه( لاحمسالا ) ديد بلص یا لیعت *یش لاق رونلوا قالسطا
 هلصمالاش ردهنسانعم تمریوص یعولط دوخا هغ وق وب کیا دوخای رم همدآر

 دوخای ےظعت ینیون كنس هلک ال هداروب نیا ھوا اله ءا.ظعا اذا

 تب ردن وضع هفابم هل تهح لا هدام وهفم فال اما ارز ردن وا نکٽ

 یحاص ریثک ریخور مدآ رب لاصاو رظایاف ردینبم کا ید لوف نیلعسوا
 كلبا شومارفو كرت یسانو هربخ رتک اذا نالف لهسالاق ردن انعم قلوا
 هرزوا لاح یان ز و مهكر ذأ سالا لع لاق ردلعهت سم هس اعم

 اذایهیلا صالا لحصما لاق ردلمهمسم هنس اعم الا تربت و تل بو الت و

 سانلا عرزف اهوقلطتال یا [ مکماعنا اولصست] ثیدا هنمو حراشلا لاق هفلطا

 "رج ( ءالصلا ) ةالعاذاضولا لا لاقب ردا ةت انعم قم ردلوط یضوحو

 كوي یحقو عرمنلا دیظعیا ءال ةقا لاقب روند هناویح ولهم كوب هدنزو

 هلعافم ( ةلج اسلا ) ةك ابا هیظلایا ءال“ ةأرمإ لاقي رولوا فصو هتروع

 ۰ رد هنس انعم قع راي هللا اعداو نح هدنن رخفافم 4ست ر هلا هکر هد زو
1 amana x taa Cuz. 
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 روندهزمآ هدنهو و ههواط اوو هود یهوو یراو هرلک یرا هدنلزو رطق

 هنس هل رک كالا راک دو دص هو رد هنسانعم لوك“ هدنزو لح رغش ( لئععساا )

 یک هلدجو ۳9 هدننزو هدج ( حسا ) رود هدس رواپ نالعرا شاوا غاب

 هلا ناهس لا اذا لد زلا لمحس لاق رد هن انعم كع د هللاناععس مدآر رده وم

 هلا همجعم نیغ ( لالغبتالا ) رک دین اک ردنفدایمو هدننزو للهبس ( لالا (

 هامل اب لتا اذا بوئلا لغبسا لاش رد هنسانعم قغالصا هماج هد زو رارعشقا

 ريحان هدننززو لدنوخ ( لا سلا ) ۵ لشا يا نهدلاب مشلا لغبسا لاش و

 حالسالو هعم "یشال یا اللغبس نالف انانآ لوقت رونید همدآ درجو غراف زسقارو

 بولاشب رونید هثبش نالوا رفاوو مالو شیکک هدننزو لوعیمضم ( لنبلا ) هیلع
 للغپس ( لاهبسلا ) ةيفاط دععام یا ةلغبسم عرد لاقو فاط عنمتم ىا لفیسم
 ی هکر لوفلع روند هسک درجو عراف زس > اردو نقار هکر دیفداسحو هدننزو

 رزگ یالو ینلاص بولوا اورو كاب ىب بویلیا تالابم الصا ندنکیدابا مهم
 راکب؛لاطب نابلوا لندشم ها لعر یورخاو یوید دوخاب روید همدا نالوا

 نالف ءاچ لاق ردکءد هدوهبو لطاب یسهعالخ روالوا ریعت قالبا روند همدآ

 هنمو حراشلا لاق ةرخآ الو ايد لعءیقالوا ثرثکم ربغ الات وا اللغبس یا اللهبس
 [ ةرخآ لع قالو اید لعیف االلهبع کدحا یرانا هرکال یا] هنع هلایعرر# لوق
 رد رلهرکن زدن وش یراهلک ة رخآو ای هدارو هروک هناب 2 ربذا نا هک رب د مرقم

 قالو ای دنا ل.۶"نم لع یال, سپ ردیسهاک لع هکردع>ار هترافاذدعمیراربکت نکل
 ريغ ىف بهذو هاج اذا اللهب نالف ىع نولوف و رد هلنکبس :رخالا لاع نم لع
 نب لالضلاوه نولوشو روک بودبک هرب هدوهب نکیغوب یبوک یشبا ینعی “یش
 يردي ندلحرب دحاو دعب ادحاو سان هدننزو لب ( لئسلا ) لطابلایا للهپسلا

 اوج رخ اذا لوالا بابلا نم التس موقلا لتس لاقی هنس انهم كلبا روهظو جورخ
 ندنسزیدو قذآ رباصریاصهنسنیمهلوقموج او یژای زوکودحاودعد ادحاو نمیام

 وهف انارطق یرح اذا زلوالاو عمدلا لنس لاقب رد هنس انعم كلکود بوایریص
 رد هنسانعم لتس هدننزو لعافت ( لتاستلاو ) هدنننو لعتفا ( لاتتحالا ) لئاس
 رونید هلو راط هدنننو دعقم ( لتسلا ) اواتس ىع اولتاستو موقلا لثتسا لاقت

 ىلع روند هنسشوق لی وط هلنبتعف ( لتسلا ) قیض قیرطیا لتسمق عقو لاقت
 یک كنيس ردنالتس یعج ردیم"اشوقرب هيرش هنشوف سکرک دوخای هبش اک | لوق
 بابلانمالتس االف لتس لاقب هنسانعم عن قعوا هبسکرب رولوا ردصملتمو هک و
 اذا هلاس لاق رد هنسانعم هعباتم قعوا هدننزو هلعاقم ( 7.1 ) هعبت اذا عبارلا

 تیق. لاقی روید هنرتکو 2:غجلآ كنهنسنره هدنننو همام ( ةلاتسلا ) هعبات
 ا اا
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 رلقیبهدماکنهلواارب ز دکعدیدلکت ردبادیدهت واعيا دارم هک ی دک ر هب رم بود رابقیک

 یاس ۇر هکر د قا كن 4 نن ف وع نب دلاخ(ة لاو ذ )رول مس بورابق یکی وتس و رخ
 (لبسلاو) هدننزو نسحم ( لبسملاو ) هلثبسن ىايو هلاعف ( ینالئسلا ) ردندب ف
 ( لبسالاو ) هدننزو مظعم ( لبسااو ) هدننزو ثدحم ( لبسلاو ) هدشنزو مرکم
 قی دارم ندهلیس هدارو هکر د حراش رونید همدآ نوزوا یمهلیس هدنزو دجا

 لیوط یا لیساو لیسمو لبسمو لبسمو لیسمو ییالبس لجر لاش ردب راحوا
 هنسانعم بض رونید هرلکو رونلوا قالطا هرکذ هدننزو نسحم لبسمو ةلبسلا

 هتباچ ی انس مایا ردیع دق مسا كنه | یز رهش روید هب یا ندنرلقوا راذو

 روند هب یک هح وق تفایق د رسسفشفاپ هدننزو عظعم لمس و نوعکیدلیا لاس

 ءالبس نیع لاقب رولوا فصو هزوک ولکی رک نوزوا هدتزو «ارج ( ءالبسلا )
 راقد و هنوز هک ردیمج كنرابس ھدف ارح ( لابسالا ) بدهلا اب وطیا

 قالطا "هنغآدودو هنرانک كفرطرب هرامتسالا رلبرع رود هنن راح وا رقبا
 هحرف ( ةلبسلا ) اههافشو اهفورحیا اهلابساىلا ساکلا “الم لاق هنمو راردنا

 ةلیوط یا ةلبس ديصخ لاق رولوا فصو ههیصخ ققراصو نوزوآ هدننزو
 لماشو مساو هدننزو هفرغ ( ةلبسلا ) رد هلبقر هدننزو هباصم ( هلابسوت )
 هدننزو لیمزا ( ليلا ) ةرطلایا ةلببسلا تعقو لاش روند هرومغب نالوا
 (لبس) ردعاطومر هدننایمسصب ها هنن دم هدنن زو باتک ( ن ردیدآ هدلب رب

 ینئاط نالجعلا نب لبسو رديمسا كسرفرو ردعضومر هدب رق هماع هدننزو لبح
 رد هلا همجع نیشوب دوخای ردیعسا یردب كندحم مال هریبهو ردیاصع لصالا

 هراقارزم كولب رب لیسو ردیبقل كهسک مان هطن ن ةقدح نا دلنیتهف ( لیسلا )

 ( للبس ) اهثم ةفئاطیا حعرنم لبس لاقب نوسلوا قوح نوسلوا زآ روند
 حابمو فقو هللا لبس یف یی هنسنر هدنن زو لیهفن(لیبیلا) ردعض ومرب هدننزورفعج
 هربرهوا هدننزوباتک (لابسلاوذ)یلاعت هللا لبسیف هلعحاذا هلب-لاش رد هنسانعمقلق

 دادش (لابس) ردیق)كنهنسک مان غصب دعس نالوا یسییاد كان رلت رطح هنع هل | یط
 لساف ( ردبسا یدح كندلاو كندح ما یسوم ن لیج نادزا هدننزو

 نکل ردخ سهنم رخ و هف رعم هلنهح و ردبعا كن هو هد هدنزو لیبخز

 نوح جاودراو بسانت هلفلوا نونم تایآ لصاوف راس بولوا هدنیآ رخآ
 كفلوم رونلوا نایب هدنسهدام بیرقنعو یدلوا نونم هلب-هدایز فلا هل زا

 هنب راکدتیا دع تو عب بک ندنراهلک البس لس رلضء یرکذ هدارو

 هه و ردیعسا تغاط رب هلناصف(نالبس) رد هلق رب ند عهدننزو هنیهحآ هلییس ون )ردینبم
 دلاخ شو هللادبع نب دلاخو هدایزن مها رباوسوانب كلامیلوء ملاس هک ردیقل دراثدح

 ی ا)ردیمخ هزبس هنوکرهدننزو رفصع(لتبسلا) ردهللادبع وب انالوا ناقهدی
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 یاهدنازو هیلصا كنلول دوعاپ ادا رطتسا هدارو ینظفل هلبنس فاوم روند هشوخ
 یفیدلوا موسم هدب انک مان فنا شور هکیدلاقو ردشابارکذ یتبم هفالثخا هدباپ

 هل رمت ییاب لاعفا ندنا هلفلوا دناز یون كن هل بنس هدن دنع زا لها هرزوا
 ینون هدن دنع مغ ونیو رلردبا فیرصت لاظحا ند هلظنح هکهتنراربد عرزلا لسا

 هبهلبفس نادمه لیبفو راردبا فیرصت یلعفهلبنس لیذس نامه ندنا هلعلوا هیلصا
 هداروسپ رل ردیا غیوصت لابسا هرزوا سایق ندرلنا اب رلطنا قالطا هلبسو هلوبس
 یاشهدیکر ۵ هلبنسو رواوا شعا تراشا اعم هلاوقاو هدنسسهدام هلبئسیت | ی رک ذو

 رطلا یا لبسلا عقولاقب روئلوا قالطا هرومنپ هلنیتحف ( لبسلا ) رلردبا ریبعت
 هفم راوص برکحو-و نوجا یمیدلوا هدلاببسا تروص رونلوا قالطا هورو
 بلایا لبسلاب هالع لاق ردبا مش لابسا هغایا ندشا هک ایوک روذلوا قالطا
 كنهرهاظ قورع هکرونید هنلع نیم ةواشغو رود هنس هشوخ نیکاو متشلاو
 ندندتتا تندر هايس یک نوت هدنرلدب بولوا اس ,رزیطس هرصاع قط

 هاش« هقورع هکردهدرب رب لبس هروک هننایب كنهبط بتک رکا رولوا ثداح
 رولوا ثداح ندنحاشا ههدر نالوا دلوتم ءرزوا زوک كنهببرغماسجا نالوا

 عقو لاب فلزلا لوق ىلعف رولوا لساح رازرب هباشم هنغآ كح روا هکا وک
 تیصللا عطس ةرهاظلا اهفورع خافتنانم نيعلا ةواشغ وهو لبسلا هليعى

 هدرادنخه شعب روالواریبعت هدرب هناعو هدیکر ناخدلاک امهنایف یش جاستناو

 كل ومو ردطاغ رهخحسن لوا هلعلوا موسم "یش روهظو هدنر ؟یش جاشاو
 كغادود تسوا هلا ( ةلبملا ) ردقفاوم ةنش مت كنحاص نجوم ینیرعت

 کیا دوخای هنیرلجوا كغيب دوخاب هغی لوقیبع روند هبهراد نالوا هدنطسو
 هرزوا نقذ یرغوط هنحوا كلاقص ةصاخ وخاپ هرب ینیدشواف *رلقب ولف رط

 بوبا یرغوط هت هنس کرولا هنح وا كلاقص دوخاي هنع وج درالبق تبات

 ردعفاو طقس هدزهفحن هکرید حراش هل رسک كنپس رولک لابس یعج راقراص

 دوخای ردشل وا طفاس یلوف ةيحللا یهوا هلغلوا هلی رابع اهلك ةيحللا یهوا اریز
 هنبرفوب ندنسهکح تلآ كنءود هلبسو ردکعد رونلوا قالطا هد دنعوج كلاقص

 یرغوط هرب رونلوا قالطا هسابلو بایو رود هرلیوت ناقراص یرغوط
 تقر كن سیرد كنمود هلا هس رلبرعو هنابت یا هتل سرج لاش نوهغیدقداص
 هرواحلاو هدلح ةقر یا ةلسلا نسح ريعب لاق راردا فانک ندنتک ازنو

 نعط یا هفانلا ةلبسق بتک لاق هنمو روتلوا قالطا هنبروقح یرغوب كنهود

 سورخینغی ینعب ادعوتم ءجیا هتلبس یشندفو ءاج برم)الوقنو اهر :رغنق

2 

 هرس راف ردېمفلاصو]هناد بوط هک روند هن اب نیک اهدنزو هذفتف ( ةلیئسلا و )
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 هنتغل ءاي نالوا یعرف تكنهرمهو هل ه ره زدند هل امم هک هدنة هلام وؤ سش

 قالطا تح غنا كدایتص هلغاوا عح رم یسیرهدندنع ردشلبا عج ینسیکیا هلتباعر

 هک هتن ږد هنس انعم نه شفخالادنع هاب هدنس هلک عفاو باذعیو رولوا ندنلپبق

 هریغدنعو یدلیا نایب هبا اذکیع ینظفل اذکب هک ردشلوا بهاذ اکا ید فلم

 لح هنف داص لک + ادع فارم راشع« و ردا مع سم O E O اعد لاوئسهداروب

 لاقب رد هنسانعم قم ردشروص یفرب یرب هدننزو لعافت ( لءاستلا ) رلیدلبا

 هيس اعم تكعشدا بلط هز ند راو کرو صد مهر EREN موق)ا لااتست

 ثن ومو رک ذم روید هلوب ول وا قجا هلبحف كراذبس ( ةلبسلاو سلا ) ردلیاق

 مگ یریک ذلو رج لها لات هکر د حراش هدن زو بتک ونک لادن یعج رول وآ

 هلوقل سنج مسا انهه لیبسل اف ةبالا [ لیسلادصف هللالعو ] ىلاعت هلوقو ردبتغل

 لیبس هک ر دعذج مسا یس هک لیبس عقاو هد هموف رم تبا یی راج اهنمو
 نت هک هرس كاب رف 3 وق راج اتهام و عفاو LE ن رداکد دا دحاو

 یدلوا فاضم هنسیدنکح یظفل دصق یان ندنغب دلوا سنح مساو ردنوضتم

 هللا لا برق اّقلطم یھ: الس نالوا لوا دم هدعر ید رنک اراه ایف هلامعتسا و

 رونلوا قالطا هد اهجو ارغ يرثک او هکلسمو به ذم نال وا لص وم هنفرش

 یساووداز هدعرثورون) وا قالطا هب یطو هک ردکعد قد رطلانا ( لبيس انا (

 ندلالا تب رونبد a یو نالوا هدیام و رو یحاع ندعوحر سه دالر هلع»الاق

 | قیرطلا هيلع عطق یذلا یا قب رطلا نایا لیلا نا وه لاق ردراو یس هە صح

 م وقلا م لاق رد هرزوآ بستونو روند هب هک ولسم قد رط شزنکح ) هر اسلا (

 یعج رود هس دشناط یو نالک بودنک هدل ویو هک ولسلا هقب رطلایا ةاباح) اف

 نالک بودیک هدلوو هک والا ةش رطلایا لب اسلاف موقلارم لقب رد لباوس

 ةغلتخنا موقلا یا هلب ایسلا .ترح لاق روب لباودس یمج ز ونید هنع اجب فاتح

 هک رد هنس انعم قلوا قوج یسل وب كلوب هلرسك كنم ( لابسالا ) لیبسلالع

 رازاو ۳ ۳۹ اهتلب اس ت رنک ادا قيرطلا تابسا لاش رول وا ریمعت قل وا كاسا

 لازبارومب باكو هلس را ادا عم دلا شفا لاق ردا مهتم E O ققفآ یتشابزوک

 كلبا مالک راک او ترطما اذا ءامسلا تلبسا لاقب ز دلمهتسم 4: انعم لا

 یشایزوک رولوا مزالو هيلع همالک رثکا اذا هيلع لبسا لاق ردلهعتسم هنانعم

 كمر وشاب نیکاو الطها ذارطملاو عمدلالبسا لاقب ردهنسانعمكمكودالسىتمرومغبو

 هاه (هلد لاو )دنت زو هر وبص(ةل وبسلا )هتل وبس ج رخاذا عر زلالبسا لاقت رد هنسانعم
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 | هل راشا دوخاپ هلتانک هکرولرا یس هفیلخ تلال هدوب نا دولبرو باوج هجیا
 ناسا هدو و ردیا اطعا یب واطم هل رول وا ها لا ییاوح تست یاتعمو رايا ادا

 ۱ هعحاوا لمعتسم هداوایانء« و ردما دز هلال دوخایزدیادعوهک رولو ۱ یسهغیاخ كلا

 ۱ ه۶)اسالنه رد هندعتهلیس هطحاو رع فرح هع اکو ۸سال 4 اکو هب ىنا یوم

 ۱ ها هدقدنل وا لامعساهددنات یاثعمو ردرثکا یبدعت هلف رح نعورل ر داذکیواذک

 ۱ eli] نه واتس زا ذاو ]ی متلوق وف .وح ردیا هبسن هلیس هطداو قرحنم دوخای

 ۱ روم وردت يقح هدنعانعم لوليد ی هیج اا [ هل طف نیم !al اولا و [ ىلامت هلوقو

 ا ا: تنو و نیل( رد هر ,اطدمالاب هفلوا روئلبد ینباوح یخ كربخا هکاپوک هدقم
 تلبتتسف و یضام هک رولواهاکو هلفذح یی مه رونیدلساو لاساو لس هدرا
 فک ناف فاخ رارپد لاسي لس بودا فف هلا لد فرفخ ی را همه

 روند الوات هدناع اے ھت هرزک هتغل ولو ردیتفل لیده رور لر: لس هدن ر طاح سا و

 ةد هداع فاش فاخ هکایوک نامو افت لا اک نالواش امه لاق هلاواو

 هنر همهو هل رك لزاهنمهو ىق هرانتپ ( هلودناو لوسنا ) دشنل را سایف
 زد هنتس ۱:عه ل وعفم یک رکنو فرع روید هتحاخ نالوابولطم دزتاج هلیکرت

 ۱ ,دتلاس ی وشو یوئس هتم تبصا لوو ردیف دارم هت س 0 هدمس راق

 غ e لوعفمو ىدنل وا رک ذ a TET | ةلثسلا )

 | ردن دو هيلع لث اسم رک ذیساک e هب هتسن نالوا لوئسم یک لوس رول وا
 | ةلوئس لخر لش رونید,همدآ لاوعسا رر دنزو همه ص كن ( ةلوسا )
 | كلعا طق ینلوئممو تجاحكم a ؟ دمج( لدتا ) لاوئسلاریتکلایا
 ۱ | یضف اذا هتائسمو هاشم لات الاقي رول وا نوحا ها زا یس هزم رک داو

airsك دهم مپ دو ه مهتا وا ایه با یو  
 | ةا ةت یاو ىد بلد مه و اه اس. کا هی هک مهتلیأس عقاو هد
 | یسیرو رد هزه قیمت دان نالوالصا یرب ردشاا عج یم نيتغل رد هلا

 ردهدننز و هتلعاف و و رد هیت یاینالوایعرفو ضوعكت هرم عفاو هدذنسهک هتلباس

 هکر ید ریقح جرام رد ردات لاتمر نالوا یریظنو ورول وا مهتاياءفیلز و كن و سپ

 هجو وب هدنربسفن ثكنتسهب رکهبالا [ عقاو پادعب لئاسلاس ] هدنس هیشاح فاشک

 فاخ ولاف ردولقم ندواو هک ردشفلوا تأرف هلفلا یرو قر هلوا زومهم یر

 هدنلع اتش هه رد راو ید ی ول ناب شوحا هدنو و ردنیتفل شر و وو

 یجدتغلرو ردب واقم ند هزه ءا دوخاب رارید نالیاسشو نالو اشو نال ءاسقب

 لالد سد یک ءاسنم و هاسذم رد ولقم ند هزمه ىلا 0 هک لاس گر 7

 ار و نم
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 هب یا ل زیب ۴, هتلز لوه رد همس انعم قلوا ادسح بول رآ ند رخآ هنسذ ر

 ( لپ رتنا ) یدلوا طفاس فلا هلببس مرج یدبا لازنب ىلصا كن وب نفی زف

 هنمو هف رفاذا هل ز لا رد pO قععط هدننزو لغت

 هدننزو لادح ( لب و ) هدننزو هلعافم ( لی ۱.دا)[ مهن انلیرف 1 لات هل وق
 هلنیتعف ( لیزلا ) هفراف اذا الايزو ةلب ازم هلاز لاقي رد هنس اتعم تقراغم

ê3 هنس انعم قلوا ولنادیمو قحآ یرلتلارا كن Eریبءت قل وا فا یا  

 لجر لابقب ردفصو ند روک ذم یانعمو هدشنزو رجا ( ليز الا ) روسشوا
 لايزملاو ( هدنن زو ربنم ( لیزلا ) نب ذخقلا نيبام دعابتم لیزر نیبیا ليزا

 لب لجر لاقب رونیدهمدآ نالوا فیطاو دننشوهو كرز كب هدنزو بارح
 ردکعد یدل وا LE هک رد TEN A ) لا زام ( فیطل ساک یا لای و

 لازاو یعراضم كنوو مدلوا رلشبا یآ هشيمهیتعب تحرباعیا هلعفاتلزام لوقت
 قالطا صقان لعفاکا نو وعو ردندینا بابو ندعبار باب هک ردیرلهنیص لی زاو

 ردغ وصم ندنس هدام لوز مات لعف ار ز ردفلتح یرل هدام هلا مای لعف رل ردبا

 هدعب بولوا نيعلا Is یعد لعف لص الاف رد هر رغم ند هما 4صقا لوق ىلع

 نالوا كنس تیم قیر و مه د وخای ردشلوا له ردنیعلا نو تیام ۸6 نیا لوف

 زوج

 نسیفن ف رح ولعفقح اد زوتلزامد زر تل زامهدن و وردذوځ ام لدنس هدام هل هلاز

 تغل و و رد ردقم ین فرح هک هنس انعم لعفا تل زام رل مد ید لمقاتاز

 کرد راش ېک یریلکدید دیک دنس هلکداک راریداذک ل اعش نالف لپ زامو رد هیلق
 ثمو ادم هلغاوا لاوزلا نم رد داوا ن ندلیز د وخای لاوز هک یسهداملاز زامومشا

 ات هلکناک هدنص ویو ربح بصنو مسا حف رو ردلمهتسم هنس انعم تمزالمو |

 هدب وحم 1 یاس ماکحاو ردلکد جم انئتسا هدآو ردا وا ارعنا هنس رج

 ردطوسمو حورمشم
 هدننزو هلافس ( ةلأسلاو ) هدنن دو بارغ ( لا وئسلا ) (* نیسلا لصف «
 لاه ( ةلأتسلاو ) هدننزو راک ذب ( لاستلاو ) هدننزو هج ( دل سااو ر
 لصا روند تس اوخ هدیسراف هک رد هنش انعم كمهتسيا ند ةسکر ییهنسنر
 2 اسو الاوئس هنع یا اذکب و اذک نعواذک لانس لاق ردع وض وم هنسانعم باو

 نع ءاب هدنظفا اذکب هد ارو یعدتسا اذا ثلالا بابلانم لأبو الاتسدو ةلتسمو
 ندهسکرب ی همس رب یمهدام لاوئسومشا هروک هنناس هدر اصن تغل وم رد هنس اعم

 ید وم هلام د وخاب لام .ند هسکر كلذك یس نالوا ید وم هکر د واي ی

 دوغناب قمروص هدیکرث ندران وب هک ردترابع ندکلیا اعدتساو بلط یهنسن نالوا
 هنوکن هغی نالیروص هکرد هلاسل یاوح كلوا یانعم. رونلوا رابع هلل كنلید
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 تدش هک ابوک ردنمص یهنلابم لاک روم بیک را ردششلوا دانسا هني ردصم
 ردهدلبرب هدتشزو ريب ز ) لیوز ( ردشفاوا ب_طسم ید یارططا ندنفوخ

 ر رب هدانزو هنیفس ( هوز ) ددعضومر هدنبرق نجاح قرەلوا ماللاب فرعمو
 عطومرب هدننزو هنیهج ( هلوز ) ردهدلبرپ هدا رق هیقیرفاو ردهداب رب هدنیمز
 دادش( لاو زلا ) رددآ هزاوردرپ هدرصم «رهاق هلوز باب ردیعا لج رب دوحاب
 هسک نالوا لیلف یسهفاسم عطفو ری یک رح هدنیثم یرهوح هک هدننزو
 ردشلبا طاغ هدهزوح راو هدنتفل ردشلنا دایشتسا هلا هنآ هزوحراو ریست هلا
 رد؛اوز هافاک هدنآ ید لاوز سپ ردموطظنم هدنس هبقاق ناک هزوحرا ارز

 ردعلا رثهاا * كا كمكمد*ىشانل * كايا هثیرم تضرمت*ردوب یلرا كنهزوج راو
 اهک ادف * لاری اما طالادنع * لا ردلاهنعطل تک رواف * لاک حسا اه راف * هاو رلا
 فل وم هدنسهدام وز نکل ه الدنا! شرفنا * لا رعلا كلذ ف اهکلدب ۰ زا ودیصپ

 روسرس ( لولهراا ) رظنیلف یدلبا نا ینس انعم یثم هرزوا روکذم فصو

 لولهز ضراو "ی اش رونبد هب هني نج رصو زود یک یمهتخم هرهم هدنزو

 ندهنتفو روشو رش هدشزو لها ( لهزلا ) ردیدآ كغاطربو سلما یا
 اذا ثلاسشلا بابلا نم الهز رشلا نع لهز لاقب رد هنتسانعم قعشلفاریا

 قلوا نیسلای قرهلوا ضا هنسنرب هلنتعف ( لهرلا ) هنع دغاب

 لاق روند همدآ شو نانیمطاو مارآ یلق با رلتص الا دعب ( لهارلا (

 یرب یرب یابساو عاتم هدنزو هحرحد ( ةامه زل") بلقلا نئمطلایا لهازوه

 ضهب ىلع هصعب دضنادا عانلالمه ز لاش رد هتسانعم كلا فما بوز د هرزوأ

 هناکمنع هلاز لافب رد هنس انعم قمریا ندنرب ییهنسنرپ هدننزو لبن ( لیزلا )
 نوقت رد هنس انعم كليا ادخ بورآ ندرخآ یهنسنرو هلازاق غل البز هلزپ
 زپاه ( لازالاو ) هدننزو هماقا ( هلاز الا ) رمن لف هئزم یا لزنی ړف هلی هتلز
 الازاو هلازا هاکمنع هلازا لاق رد هنسانعم قمریا ندر ی هنسنر هدنن زو ماقا

 هنناب كحراش هک هدنزو لیعفت ( لییزتلاو ) هدننزو لعفت ( لیزغلا ) هاح ا5ا

 هدنک ار ردلممتسم قرلوا یا ردصم ندا لعفت رد هبز اج تفل هروک

 لعاقت ( لیازمءا ) اوقرقن اذا الییزتو الیزتموقلا ليز لا رد هنس انعم قلوا
 . ندنرب یر و اوقرفناذا اولیازت لاق رد هغسانعم قالوا هدنکارب یدو هدننزو

 ندهسک ته اجو لهاو اون ابنا ذا اولپازت لاق ردهنسانعم قلوا ادج بولبربآ

 صخشناب نیابت ب ويم هدیا برقت اکا هکر رلمعتسم هنس انعم قلق بدانو ابح
 هدنن زو لاعفنا ( لایزنالا ) مشتحا اذا هنع لیازت لاقی ردمزلتسم ینس هلماعم
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 لبخت یک رروط هلاح لع بوبلوا لئاز هک ایوک هدروزم تثو بولوا هدزوا |

 هد ه زی مابیق تلدک ردا ER ندنتماقا تروص هداروا تو و دودلوا

4 

 ی

A 

۱۳ 
 هم وقفه نیک سم سعم# ردنکع قلوا دو نداق هدیامو رف كن هب اد مایق عفاو | 4 ۱۳

 هدر رمس ریس ر ردد ضلوا لصاو | 1
 «یلو+ هد دک هرو ل ره بودا تکا رح

 م اق مات رلب رع هدنلاح هدهاشم فوفو هن وڪڪ لوا ردنا فق و هک ایوک تست 1

 هدروب جوک هدننزو هلولیح ( ةلوليزلا ) رردبا ريبعت لظلا لثاز لازو ةرهظلا |

 كلا تعزعو ليم هتم رب دوخاي تعجر هلی س هض راع ر نکیشع وف بواک

 اونا اذا ةلولیز, منهظ لاز لاش رووا سیعت تاک رر د زوم ا ارد هتل ساتعم

  تدنسهدام یوا نالوا هنسانعم درو یسهلک او نا هداروب هنع میلاد 3 مر اک

 "یهنسن رب هدنزو لادج ( لاوزلاو )هدنزو هلعافم ( اا ) ردااعتفا

 هلواز لاقب رد هنسانعم قماح بوشر ېد نوا ترو برا لیصح

 ںیهنسنرب یدوب هدننزو لعفت ( لوزتلا ) هبلاطو هلواح و ملام اذآ الاوزو ةلوارم

 هک هنن هءاجا اذا هلو كا رد هنسانمن كمروتک هنادیم قزرهقلاب بوش زود

 رد هنسانعمقلوا فی رظ هدهحرد تباهذو یدنلوا ناب هت لواغ هدنبهدام 0

 قحدتل وا سعت ےل ره كاز ( لورا ( هفرظ  یهاټاڌا لحرلا لوز ل

 بااعتلانم بجع یا لاوزالانم لوز اذه لاقب رواک لاوزا یعمج روند هب هنسذ

 لاش روند هر تروع تک رقست)ا یا لاو لاب هداص لاق روند هرقاجو

 هدنع و عاج یا لوز وه لاش روند هرداهبو لحرا جرف وهلو هلوز فشک

 كنەنسن رو داود یا لوز لحر لاس a رونید" همدا د رگاوحو رددآ حض وم رب

 درب زو روند هتف و *البو هش یا لوز او لوقت روند ا ص

 لاقب رد لاوزا یجب ړدهلوز قم رواد همدا حورکیسو هری قرهلوا فیرظو

 هد زو لاعفنا ,( لایزنالا ) نطف فب زط فیفخ یا هلو دافاو نوز لجو

 هدیننزو هلاغ ( ةلارلا ) هقراف اذا هنع لازنا لاشب رد هنسانعم قلوا ادج

 دوخای هغلابع ءاه رونلوا قالطا هثش نالوا هل رم 1۳ لع دنا ووح واناج ره

 )ل! دزالا ) هلرصم وا حور یذ لک یهو رها زلاز ناک ول لاش ردنوعا تیبا

 لعافت ( لوازتلا ) هلازا یا. هلادزا لاق رد هنسانعم قلق لئاز هدسنزو لاعتفا

 ) ليوا ( ا وطاعت اذا اولوار لارش تب رد هن انعم قعشا بوشرود هدننزو

 هنسانعم یرارقیو بارطاو شالتو یدنلوا رک ذ هک رد ردصم هلیصف كياز

 لاز برعلا لوقنو «اکبلاو هک رحلا یا لیوعلاو ليوزلا هذخا لاقي ردلام سم

 اها فوخ هلیسهدایز ینعب اقرفو ارعذ هبناچ لاز یا هلاوز لازو هلب وز

 لما هدنویو هلیوز ليز لاشو یدک هبسهحرد ,قعوف کر وب بولوا رارقیو
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 عرساو لقنلاک كرك اذا هتیشمق لغز لاقب رد هنسانعم كروب ريت ر نلفت أ
 رض هبقف ر ندهنم ءاهقف یقرعلا لةنز ردندیماسا هدشنزو رفعح ( لفنز )
 هدنزو هفنز هلفاق ( هل رلا ) ردندنرلهینک هیداد ( لشاز ما ) ردقونوم

 ۲ ( لیورلاو ) هدنزو دومق ( لووزلاو ) هدننزو لاو ( لاوزلا ) ردیفدامو
 لاش رد هنسانع« قلرا ندنرب هنتسن ر هلناصف ( نالوزلاو ) هلیصف كباز

 . یهو مبارلا نم ینعب لازیو لوالا بالا نم یەت لوزب هناک« نم "یا لاز
 لاوزو لاه او بهذ اذا االوزو الیوزو الووزو الاوز ىلع یا نع ةبورم لبا
 تلز لوشو هل زاو هلازا یازلا سکی هنلز لوقت رولوا یدعنم هدانعم وب لووژو

 باب یضام لعف 4۰ زکلای هدنروص ینیدلوا یدعتم ینعب الووزو الاوز یناکم نع
 ا ردشلوا لمعتسم یرهلوا دراو نذلوا باب هج رکاب هدنروص ییدلک مزالو ندعبا ر

 رادشادا سر ادا رطتسا ردیابقتسم كنهناي ین آ رک ذ یلوق ۾ زاو تل وم هداروب

 رداعاف یتیهلک هلاوز هدلوا لام كالهلاب "اعد هلاوز هلالازاو هلا وز لاز مهلوقو

 ندکلبا ,باط یوم كدا لوا هلتسخدوا دارم لغو تك رڪ ندناوز هد ران و سپ

 راهنلا لاز لادش ردنرابع ندنسنوا قلشوق ابف زدن وک راهنلا لاوزو

 نالوج نالوزو هدتزو باتک لاوزو هدننزو دوعق لووزو لاوزو عشرا اذا
 هنسانعم عود هنت بورخ ندراهن فهن نعي ندخلف طسو شاوک هدننزو
 لاوز هنلیم هلرلیا عز ینتالت هج رادقم رب هدکلف طسو كس رلت رع رد)مهتسم

 اديك نع تلاه اذا انالوزو الأزو الووز و الاوز سمشلا تلاز لاح رلیدلبا ريبعت
 تلاز لا رولوا يدعم هيف رح های هدنو ردلمعتسم هندانعم تجوک و ءامسا

  هقراف اذا »فاز لاش ردلمعتسم ه:سانعم قلوا ادحو تنگین ادا اهنابک زب ليلا

 لوزا لاش رده: سانعم قنرا الت ر هنسل ر ید وب هدنزو لالعفا ) لالوزالا (

 ا قعرب .ا بوردک ندير هل رمیک كن زمه ( از زالا لاز ییعء *یشنا

 هدننزولیعفن ( لیوزملا ) كالهلاب ءاعد هلا وز هللالا زا مهلوقو هنیص !دا هتنزا لوقت
 لرصح بوروتک هنادی» يهب رو هنلزا ىع هتلوز لوش رد هنسانعم 4از)

 ردطاخ یرلهتجه هداجا هدازوب ::اجااذ* یشنا لوز لاش رد هج انما بیا

 ضرالاب لاقب ینبم هنب رلتک رج روتلوا قالطا  هراک ردنهچ تنها ) لئاوزلا (

 هخ رارارتنسا مدع یونعمو یسح رووا قالطا هناوسنو دیص یا ةریثک لئاوز

 | لاوز ( لئازلا ) رونلوا قالطا هةموو ءاسنلت ىا ءاقو لئاو زال سل لاش هات
 ۱ يعي ةربهطغلا اق ماق یا لظلا لئاز لاز لاقب هنمو رونید هبهتسن طالبا ندنباخ

 فو تاطظ هتبلا تبلاوز هک رد.ولع» یدلوا ماق یتدش كتا ا هوا مام

 تکرحو ريس ودق هصلوا لصاو هباعع طبو سعخ ردهدقلوا لئاز اد ردیمزال

 هر ززا
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 وه لاقب نوصرافدلوا هدنتمدخ لبا قوس یرثک | رونلوا قالطا ههداز دزينک قا
 ردفرصنء ریغ هلغلو اع لودعم ندردصم هک ايوڪ وو ةمالا نا هلءوز نا
 لمز ن هللادبعو یدنلوا رکذ هک ردهنس انعم فیدر هلرسک كياز ( لمزلا )
 لمزو ردطاغ یسد ردیاحت كموحرم یناغص رد هباورلا قووم ريف ندنیهات

 كی دراو کک وب لاوح مرابنامه هک ردندانعموب رونید هک وب كلير وک هللا هقرا
 رز هڪ لبمز دوخاب هدشزو لع ( لمز ) رربد لمزالا كقلا وحیام هدرب

 لیمزو ردساحع ان ید یاب ۲ زیعلا یا ن ورع نا دوجاب همی رانا ردهدنزو

 تیدح تیاور ندنسهد رک داز [ كنآ ربیز نب ورع ردهدننزو رب ز هک شایع ی

 ندلس ندیدم ردنیطب رب ندنسهلیبف نر ۳ هنمهح ) 4.هز ( یدلبا

 یرلک دليا دنربت وص هدنجا هدننزو همظعم ( ةلمزلا ) ردندرلنآ لیمزلا ةمرخ
 هیس هل وغمیفاری و زب قالصا ردبتءل قارع لها وو روند هنس هل وقم بوک و یسد

 راردبا عضو لح نیرمس نکلی دوخاپ هادرس بوراص یوک و ییتسد فو هک
 ( لب زا ) هالا اهیف دربی ىتلا ةيباخلاو ةرلا یهو ةلمرااق ءال ا درب نولوش
 هدننزو لالصضا ( دالهمزالا ) هنسانعم رع روند هالبق هدشزو لیدنق

 بو را راقو عقو اذا رطملا لهمزا لاش رد هنسانعم قاب لقناغص هللدش رومي

 لیمصم ) لهمزملا ) هنابوذ دعب لاس اذا ثلا لهمزا لاقت رده:سانعم قفآ

 ابصانه "یا الهمم ناک لاش روند هثیش ناروط یر بولیکید هدشزو

 روند و هليحف كیحو كاز ( لیبص رلا ) رونید هیوص یناصو یروطو

 قاربط هک رونید هکو ک نانلوا ریبعت لیفجز هلغبرص هدیک رو هنسانعم رج
 هن توق رولوا همش هننوا ریصحو هشماف یاس ردك ب ویلشا هتل [

 ترومف یهظفاحو 6ذ توقو یوقم یعاجو نیلم زادقم رو یحاص هاهو

 ینیع هواشغ لاک ۱ یتشفلوا قصسو فیفج اطولخم هلیتبوطر یرکج كنك و
 لیلکتش لیبتز هروک هنا كابرس 5 رد راش ںیم یزمب تو ا

 اکا رثردبا قالطا لیبجز هثیش نالوا باطتسم اقلطم رب رعو ردیرعم یسراف
 قرو اک راس ! هنوک رب ( بالکلا لیبحز )) لا قالطا ید هرج ءانب

 هدیس راف ردلیر ینرلتلع شو فلک رولوا یرمرق یرللادو هیبش هتقرو کش
 | بس لی ز ) رلرید لیفز كیوک و یربب كنرف هدیک رتو شک كس ۸ و
 هدک رت هک ردیسا نسار ( ماشلا لیمجتز ) ردب رک دید یکی هود هک ردزاغ رتشا

 RET لیهدبز هد زو لیبجز ( لیدی زا ) ردناب نانلوا ریبعت رذن ۲

 ردایف هلیسراف یاب لیپو رد هنسائعم مظع هدیسراف هدنز ردکعد لف كو لا
 هرهیلکما یک ک مدا نالوا کو رغ آ هالن رص هدننزو هج وحد هلاف ا 1



, ۱۳۹ 

 روند همدآ نالوا رواپو راب هدلغآفم هنوک راسو تاکو دو هنشادلو هدرفسو |

 لاف روالوا قالطا همدآ نالوا ءارمه نامه پویاوا لخدم هد ا۴ وب قبفرو
 لبءذن( لیمزغ ا) نافیف رف لعالب اناک اذاف امر ریمب ىلع نالج را لع اذا نالبمز امه

 ه ما بو ی هانا ادا هلمز لاش رداممتسم هة انمم كل ا هد زو

 هد بازو لعذت ( لمزا ) هب «ذلاذا هود هلمز لاق ردهنسانعم قم راص بورود

 لقبو هيو عنلت اذا لحرلا لمر" لاقب ردهن انعم كروب رولیراص هاوثا
 لصا هلکنو فلوم نم)او یافلا دیدشنب لعفا ه زو ما و یازلا دید لمزا

 نواوبشا لوا ندناعنقآ ءا هک هوا مولعم « “ی رقبف و ردا تراثا هنةیدلوا لمر
 منا و یرب ندرلفرح عفا و ۷ یوظ طض صخثس زد دنا راس قرح ترد

 ۱ فو ه گصندن را لعاذت «لمذت كلذک رول وا ماغدا و باق فرح لوا ءا هسلوا

 هروسکم زمه هن رالوا ه رکصندقدنلوا ماغداو تاناک ایرلا هسلوایر دهر وک ذم

 (لمزلاو ) هدننزو رکس ( لمزا ) ظفحاف یکلمزاو رهطاو رثدا رونلوا بلج

 هد زو طا بق ( لبمز لاو ) هدنن زو نی اه یک كوز ل نلاو ) هدان زو درضص

 9 نیازو بھ ۳ 3 لب زالاو ) هد زو فذک ( ( لم ااو ) هدنن رو نامر ) ام زل و (

 هدننزو هامر ) ةلامزلاو ) هدننزووهطبق ( ةلبم لاو ) هدنزوءٌیهج ( ةليمزلاو )
 نيج هسایا روهظ هدامرب هد؟یذط روند همدآ هره زی سنا فءعطو ققروق

۳ 

 هب قح هدنن زو ریسک ۱ ) ليمزالا ( راتب بولبزاص هناونا بویمقیح ندنیواخرو

 ةرغ دوهو ليمزالاب عدالا تعطف لوقت رار ك نایتخع هلکزا رلیصثو اب هکروند
 نوحا قمدوا شحورش هکروند هرومد نکسک هدنزرط لالخ لوشو هاذا

 هبرط لاق روند ه کچو اررواهلکن 1 هکرلزدبا راوتسالنوا كتسخو كغا رزم
 دلش لمزا لحر لاق روند همدآ دد شو دننزو او هق طلا یا لیمزالاب

 ( لعزالا ) فیعضیا لیمزا لح ر لاقت رولوا دط هلکغد همدآ نو زو فیعضو
 روئید ههبورواو هفلیهاس یوي د لمزا لبعض و ىع كن: زمه

 هلا حد ( ةلمزلا ) هاب یا هنلم زابو جلا ضب هم زابو مالا عاب هلمزاب هدخا لا

 الایع یا المزاو ةامزاو هلمز كرب لابش رد هنسانعم لایع یک لمزاو زاو هم زا

 كم زونک تولآ ه هد را ندرب کو ردیواقمهلاد ییا ا ذا ( ل ا زالا )

 هدننزو هلقوح ( موز نا ) :دحاو ةرء هلج اذا لطا لمد زا لاقب ردهنسانعم

 قالا دمدآ نالوا ع هرزوا ن اقا هحو هب هد ام رو هتبش رب ی نا

 وس ت رعنا رع زد همی انعم لبا قوس هلموز لضالاق یک ہد نا رود و

FEبحا ص یرهلک خاو ناو ردیبم_هنسهنیالم قلوا اس عمو مظع  

۱ 

 ف

 1 هلموز ناو اسج ماع یا ر وهالا یا اهتلموز نا وه لاق ردا تمم هدنعق وم

 زنك
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 انالمزو الامزو المز سرفلا لمز لاقب رد هنسانعم كعروب ناي ناب یک رکی |
 كنب د را هز وا زا وط یمدآرب لم زو هطادخ هن نه حاظب a یشم ادا لوالا بابا 8

 ردەنسانعم بابا تاد شک ۵ لب س4ل وقم لشو دع لوقزع ادا فیدر بونا

 هداوب اکا هک راو هنس هباد تیلبذت )ا ) هلداعوا هندرا !ذا المز هلدز لاق

 ةلحارلالع بکر لاق نوسلوا ؛راوظ رات نوهتلوا هود نر تری بول
 كن زر طم هک رب د جج رم اهرغ و لب نیم اهملع ,e 4 یهو ۳ لع لجو

 ۱ لمز ناملوا رک ذ روید ه هب را رل رجا رزوا روک ۷ 4 رو هزماز 7 9 ک هن ای

 لار E هوجو هلحا رو و ردن وا ی ءاه رداعاف مسا هک اوک ۵ CAL عم

 لاععتدسا ید BS | ك همازو روت د هلب راوط و و 4 ر ۱ ط كنب

 هدو ناک هلعاز هیلع موم رز رعد یر ا اک ماما EE روا وا

 لوذیبع روند هزاوا قشر اق همش رو لکفا 1 لم زالا ( ردها دا ندهلماز

 رام زا هدم E لاق رود خوش ندا روهظ ندا رد یمهاخ نکررو را وط

 ردلمعتسم هنسانعم لجو بهو ةبادنا باق نم ج رخ توصوا طانخل توصااوه و

 را تارو تانا هدعیج يا هلم زاهدخا لاق ردلعفا هدوو ردعتا هدنگن وا

E:قوح را یه تیعو تندر ھه( نالا ۳۹ هس اک رد ەن اتم لارغو  

 ةربت کیا 2م زا تالان“ هل ل اش هنمو رده راتغا وصوم نت روند هراس

 اک ردهنهانعمعادهو تاثا و اهني زیا سولا م زا توم لوقت روند هند زن> یایو

 ( ةلوءزالاو) هدنن زو هکوعضا ( ةلومزالا ) زک دس اک ردهنسانعم لایعو رک د اس

 نوسا وا یرادسو یک ناس رود هاویح یغید یجیاسس هدننزو هوذر

 اهفاساذا لبالالموز لاقت رده انعم كمروس هود هدننزو هلقوح ( مو زا )
 اه)اجا اهملع لایا ۶ موز ی لاق رونید هرلوود شالوا لوھ یرلاشاو لاجاو

 لاق روند هرلشاداوپ 0 هددن زو صز ) هلم زا ( رددناع هربع ریعط هدارو

 یرب هل رسکكناز( ملا ) ر.هنسانعم هورکو تعاچو دقفریا ةلمز هعمو ءاج
 لاو رول واقالذعا eR > یقلتح قشرافهصقو نوزوا شع راص هنب ریز

 راہ لا نم فتلاامیا لم ز ضرالاب لاق روند هن رلتادف امرخ هدرخ نالوا نع را

 هل 0 زلا و)هدنن زو ریما( لیم لا )لیسفلا نم دبلا تافام اذکو ید ولانم ر وصلاو

 هدلوب و هش د ریا هلم زوهلبم تک ل وقت روند همدا شف هنیدرآ هر ز وا زا وط كم دآرب

 یتقفاومو لع هدنصوصخ كمردنن و كغو كل كوب هنیرا هود رخآ امهدحا
 روند :ناقیفرالاو روتند نالیمز هتسیکداو لیمز هننربره كرلشادلوب ییا نالوا"

 رو هب هسک نب هنید رآ تکویو نب هنیدرا كمارب لیمز هکر دوب یسهصالخ

 دن ر رهتان هک یا نالوا جو درب کوب و هبسک نالوالیدع همدآ رب هدجدوه |

 هه ) كلا را



 ۳ ؛
 بس سسس س

 هکر دەلکر هاب رسک رلا زو كەز مه (ل را زا) ء,البا یال زال زا هتیاصالاق ر دیم كلا زز

 بول وا 4> وفم هیماهش: سا رم لص الاغ را رد. | ماکت هدنماک بھ شض را هز

e 

 یه لز سب یدلبا روسکم (ةيفح هلیبس تفو قبض یدبا هلوهم ةغبص لزازو
 هم.آ فب رظو كالاجو تسح هدنزو روسرس ( لوزلزا ) رولوا كد رولوا

 لاشتفو رد هسانعم تفخ كلکباچو فبرظ فیفخیا لورز لحر لاش رونبد

 شو لاق یا لوزاز مهنس عفو لاقب _ردلهعتسم هنسانعف لادجو روش رشو |
 دم درحو هاب ساوا هل رسک تنهای و یعف كمالو كمال وا یا ز ( لر 1: زا ) ۱

 هفیلخ نوراه هدننزو دفدف ( لرلزلا ) رونلوا رعبعت تببلا, ثاا هک روئید هیاپثا

 ردشلوا لثم برد سانلا ید یاج زاس ر دعا i یعب ینغمر هداتفو

 هدنلوق لثلا دوعلا هرشب برن كف) وم ردفا کا لالز هکر بو هدداد غب

 20020۸ ت لوق لاو ردیل وغفم ند ردنصم N E ىظفل دوعلا

 روید هدزنهم نالوا ذاسا هدقملاج لبط هدننزو دهده ( لزززاا ) ردبلعاف بئات

 هبهذ ولا ندهیمطا هدننزو ریما ( لبلزلا ) قذاح ل.بط یا لزز وه لاق
 یا.لمل زا ا اعطا لوق نوا ۳ راقد لوا رورلا حب روئلوا e ه هور زو

 هد همان هدنن زو هنابح ( ( هلالز ) ردهدلب رب هدن رغم هدننزو ( لول ز ( ذولافلا

 لاقي روئید همدآ نا وارف ییاسحا فطل هدننزو تدعح ( لذا ( ردیدآ هبقع رب |

 نانلوا رییعت میجاجو هجولنزهلنیرسک ( ةبلزلا ) فورعلا ربثکیا للزم لجر
 فرحكنظفلطاسلاهدنل وق طاسدلا هيلزلا كفلوم ردیلالزیمچرونید هب هعشودهحال آ

 نرظ برعمه> رک رونیدولبز کوب !هدیسزاف لنت ق دلو ی راخ دهع نیرعت |
 هدننزو باتک ( لام: زا ) ردشمانبا ضرعت یریاسو فوم هنس رعت نکل رونلوا

 زده: انعم كج اف قرهردلاق هم رقوب ینایربوا بوک و ح هرزوآینایرب مدآ رب

 لحرلا لمز لاش رلوا روز هدننابرب وا هکردا داقعا هنرزوا كنغاپارب هکایوک
 لامزو رخالا هح اعفار هیقش دحاین ادعع ادع اذا لوالاو یناثلا بابلانم الامز
 تنمولطوصو علظیا لامز ریعبلابلاق 2 نالوا ضراع هنغایا كنهود

 (لومزلا) ۱) هدننزو ه رشا رد هلهزاو هدننزو بت ک ردلمز یعج روند هنسقراص

 اذا لوالا بایلانم الومز هلمز لاش رد ا قلوا عبا هدننزو لوم |

 هریغلمزبیا لماز لحر لاقش روند همدآ ندبا تیعت هریغ اعاد (لمازلا) هعبت
 ناب یکرردکی ب ویسغا هفرطر ندنطاشنو شنح هک رونیدهبهباد لوشو هعبت

 نب ةيواعم لمازو E علظب هناک ناکاذا لماز سرف لاق هلوا ررو نی |

 هدننزو لاج ( لامرلاو ) هدننزو لج ( لما ) ردیسا كنسرف ی اسلا ساد |
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unsسس سس حس ا  

 كنبر ندابرقا دوخاب كتسود رو ةطقس ىا ةلز هاروا هلوفف تعفو لاش |
 هک رونلوا قالطا هماعط نلیرونک ههاخ بوبق هاش ندنءاعط یتفایط

 لاق رد هبمأاع دوخاپ هیفا رع ت۶عل هداتعم وو ردە” هدرعاق ند و و ندروخ |

 مجرتم ببرقلا وا قیدصلا ةديام نم لمح ال مسا یهو ةلرلا بكت رب تالف |

 كنار ( لزلا ) ردعنام هل هسلوا هصخ تغل ندنسسانعم قمرداف هکرد

 ردصم لصالاف ها ةغيص رونید هرب قحریص اوته ( للزلاو ) هلي
 هبف لزب یا للز ةماقمو للزو لز ماقم لاقي ردیواسم یربک دنو ثبات هغاوا

 ناصقت یا للز هنازبمق لاق رووا الطا هناصقن نالوا هدرادقمو نزو للزو |
 ناکاذا مبارلا بابلانم الز لجرلا لز لاش ردهنسانعمقلوا ولج قير مدآ رو

 رقیج كياپو زبت قوا هلکلزود ولتفاذخ هکرولوا فصو هب لوش ( "ال ) لزا

 ةعرسلا اهنع مهلا لزب تناک اذا ءالز سوق لاقي رولوا ردیکبوباقک ایوک هوا
 ردلاغ رولوا فصو هءّا نالوا صقا ینزو هلمال دشت ( لارلا) هحورخ
 راومهو سلماو قحربص دوخاب هراشاط هلرسک كماز ( 4 ) صاا یا لاز

 اهسلموا ةراحلاىا 2 ززاب هامر لاق رولوالزیدرفم سپ روراقالطا هنیرلتلوا

 ةل لا هذخا لاقي رولوا ىغا ندنلع روند 4غلراط قلوص هلی كياز 04 )

 هدنن زوروبس (لرا زلاو) هدنزورپما (لیل لو) هدننزوبارغ (لال زا) سفنلا قیضیا
 الصا هکر و,دههوصقوغوص راوکش وخ و فیفخ و یناصلوخ هدنن زو طبالع( لرالززا و)
 لالزءاملاق رولوا ردک بواق هکایوک هلوا ردارورم نامه بویعتلیا هدنعوب

 ( لزالا ) سلسلهس فاص ذع دراب قلا را عیرس یا لزالزو لولزو لیلزو |
 مد یا لزا لیجر لا ریل هاشم هلو

 تمدآ نالوا بالجو رستا كب دوخای نالوا زساحو سنا یراقاتیفو یراهاو |

 نیکرولافیهخیا مت رایالزا لجر لابقب رولوا زتو روق> وا الصا هکرونید ۱

 مشالا ردریسفن فطع هنلوف مسرالا ىلوق نیکرولا فیفذناو هدارو هنم دشاوا

 هلا درو گریز ات لوش ارب كنيم( لزالا ععسلا ) رد ضع طاغ ی را هج

 ینیدلواددش یسدعماس ةوق ردیعا رواج لوا عم” لصا ردا دلو ندنالئص

 یک كنکد یروق بویلوا یا كني رغصو یدنلوا نایب هدنسهدام هکهتن نوحا |

 هلغلوا مزال فصو جرع هالترص هکهتن یدلواهمزال تفص اکا لزا نوجغیدلوا |
 هال تاکرح ناز ( لا ززلاو ) هدننزو لغلق ( دل رز ( ر ردا قالطا ءاج ع ۱

 هک رح ادا ششم الازلزو هزاز *یلا لّزز لاق رد ةنسانعم قلاغرا نه: |

 كاز ( لزالزا ) هلیعف كياز رد لارلز مہا ندرلنو هروک هنا كحراش ۱
 نالوامما هرزواروک ذم هحو رونلواقالطا هدنادش و ءاي الب هرزومج هين هلی |

۱ 



۹ ۱۳: ۱ 

 هلذلوا رمفم هلثرابع ملامعلا تم نم اهنوج رخ یتلا روعش) یهو هدناهما رتاسو
 نغلوا لءاف مما ی« ردصدو لووم هلا جور نیغوا هب رد صم ا هداروب

 ېلج نس هدلوطم ا لئاوا هک هاب ردهد رطم و و ردک تم هلا ج راخلا

 هثیفس ( ةليفزرلا ) لقغت الف ردتغلوا ترث هدرا ع تاعفدنابو ردشءا صیصتت

 كغ راص ندشاب هد زو هلفوح ( ةلفوزلا ) رود هغافوص نح هراط هد زو

 لدس اذا هتماع لقوز لاش رد هل انعم كمروءااص بوراقج ینرلح وا ییا

 یصف كاز ( لزلا ) رددنراص نالوا زرطوب یراک دد هیلقوز هماع اهیف رط
 هل مک كازو نصف كو٠ ( ةلرلاو ) هدننزو زا ( لیلرلاو ) هلددشت كمالو |
 هدشزو یقیلخ ( لیلرلاو ) هندتصف ( للرلاو ) هدنزو لولح ( الولزلاو )

 هدزوس رب دوخاپ قعاف بوناط ندر ق4ا طو ند رواج قایا ردتعت هاا دمو ۱

 هدنس انعم قعاف قابا هروک هاب هدراص كل وم رد « :سانعم كايا ااو غاز

 الاز اک تقزوا لرت لخارا تلاز وقت زد راج هددالک -اطخ و طبخو تفیقدب

 نیطق تقلز اذا عبارلاو یناشا با بلا ن e لیلزو الولزو هلو الیلزو

 ۶ لز لاش ردامعت نم هن انعم اک بوک یایحو ۶ كمدآ رو یقطنم وا

 13 ایوک هک ردلنفتسم هنحانعم كلا روم هلنع رم لولزو لیل زو بهذ اذا

 بوباق ندلا هجا لولزو اغير رم اذا الوازو الیلز لج رلا لز لاقب رولوا قفل
 مهاردلا تلز لاقي رد هنسانعم قاوا ماماو صفا ینزو لوق ىلع كل ود

 بوردخروس یمدآ ر هلک كنهرمه ( لالزالا ) ازو تصقنواتصنا اذا الولز
 هنسانعم كلبا ناسحاو ماعنا هءدآ رو هقلزا اذا هل زا لاق رد هنسانعم قمرداق
 شلنا قالزا اکا یتمغن هکايوک اهادسا یا همعن هيلا لزا لاقت ردلمعتسم

 كمرو ین را دققم رب ندنبولطمو قح ا رد یبم هبه راءتسا وب سب رولوا

 ( لالزئسالا ) هاطعا یا اگه هقح نم هیلا لزا لا ردلمعتسم هنتسانعم |

 كيم ( ةلزملا ) هلزا ینمع هلزئسا لاقب رد هنسانعم كمردجروس یمدآ رب دوب |
 هکرونبد هرب نیجلاب قحیاط ردرلناکم مما هلرمک كياز ( هلو ) هلیحصف كيازو |
 هلزم هذه لاقب ردندیاث باب یناتو ندعبار باب لوا ردیک بواق بویمشیا قایا |

 یدنلوا رک ذ هک رولوا یی ردصم هلرنک كازو اهقلع یا اهتلنمو مادقالا
 هعنصو تفایضو رونبد هنعاق بوحروس قابا رذیسا هلیصف كناز ( لزل" ) |
 ردندنسانفم تمعت لالزا ردهدزلاز " هد هس كلاز هدب وب” ردلمئدم هنسلتعم |

 انك لوفت رووا قالطا هبهیلوو هنوک ودو ةعبنص یا ةلز نالف ذخا لاقي |
 تعقو لاش زونلوا قالطا ههدابو هعحو هثیطخو هسرعق یا نالف ةلزف
 نوس) وا العق ك رک و الوق ۵ ا 52 ردلمهت ده من اه هراس و ةه ط یا هل ز ده

 لاق



۱۳:۱ 

 ندرغآ هدننزو هفرغ ( ةلغرلا ) تغزوا ادا مدلاب هنعطاا تلغزا لاش

 لوقت رولوا هانک ندهنسن زیحاو هحزاو رونید هنسهلوقم وص نایروکسو

 بولیک ود ندروغوا رو رونبد هریدوتساو ايش ل بص یا كنانانم ةلغز یللغزا
 ناسارخ ( لوغازلا ) نوسلوا یریغ نوسلوا لوب رونبد هثبش نالئآ دوخای
 هدح وم یاب رارد هبذح هدا رعم هد ج رده رف رب ندنسهيحان هيد 3 هدن راید

 یبذحصلا نیسا ن دمع ن نمسحلا ن دع ندمالعا لو هلا همعع» لاذو

 هکر ردشلیا فیلأت باک ر ماندناوالا دیق یواح یدلجددعزوب ردنداروا یلوغارلا
 هکعا هم هدننزو روبص ( لوغ رلا ) ردلقشم هتغلو هقفو ثیدح و ریسفت ع

 لاق . ولید .هنس نوای نآویح 0 نویقو هود نالوا نوکشود تبانغت

 تسج هدننزو روسمم ( لولغزلا ) عاض زاب جهل یا لوغز لیسفو یدج
 لاقي هنساتعم لفط رونید هفحوحو ردیدا لحر رو رونید همدآ فیفخو

 ات ناز ( ردلینافز یجج هروک هناا كحراش لفط یا رشک لولغز

 ضعب هک رید جرم ردرهش تیدح مان هاش ن اراقلا لیغز ردنداعسا هد زو

 لوصا نکل بولبروک یرلریبعت لغز ههعفا فوز هدنرلمالک ءارعش و ءاهقف

 سج رب هدننزو رفعح ( لفغرلا ) رددلوم ارهاظ هلفماوا موسرم هدنفل

 یروک ذم ره یراک دید لفغز هد-نزو هحرحد ( ةلغغزلا ) ردپسا جاغا
 نالیو لغغ زلا دقوا اذا لحرلا لفغ ز لاقت رد هنسانعم ققاي بودا نوط وا

 هدننزو ذغنق ( لغرلا ) بذک اذا لحرلا لفغز لاقي رد هتییاتعب تاتو

 هبلق ىف ةن یا لعز نالغل هب لاق روند هوادعو هتک نال وا رعض* هدنورد

 لفزا هبلاقش روند هلدحو بصغو منخ ردعسا صف كنافو كنه رمه ) لفزالا )

 تعاجو هورک هدننزو هلمرا ( هلفزالا ) ردعا یک لکفا ویو ةدحو بضغ یا
 ردهنسانعم تفخ هدننزو هدرا ( ةلفزالا ) ةعاجج ىا ةلفزا اؤاج لاق ردهنسانعم
 هدنسهدام هک ردیفدارمو هدتنزو یلفحا ( ىلفزالا ) ةفخ ىا ةلفزا هبلاتش
 فاق هديا ( ةلتفرلا ) ردیمما لحر رب هدننزو لفو ( لفوز ) یدنلوا رکذ

 عرسا اذا لحرلا لقفز لا كت رد هنسانعم GH هلع رس هدا زو هحرحد

 هرب رغوا هدا زو لیابا ( لبقاوزلاو )هل وکس كفاقو ىع كياز ( لقرلا )

 ' ردشلنا توکس ندردرفم فلوم صوصل یا لیفاوزو لقز مه لاسقب روا

 .رونید هرلجرپو هرلجاص نالوا جارخا ندنتل ا كغراص ندشاب همامعلا لیقاوزو
 اج نم اهنوح رخ ىلا رومشلا یهو مامعلا تح نم لیقاوزلا اوج رخا لاق

 اسهنح نم روعش)ا ج رخ ن نا ار ز ردشلبا ریست هلا هحاسم فوم هد ارو
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 ات ____>>-__»ِ»)!)۰۰۰۰۰۰۰۰ٍ)ف)ف) سا

 اذا سرفلا لع زا لای رد هنسدعم قهردنلطاشت بووک هفوذو شان ی آ

 هناکم نم هلع زا لا ردهدسانعم كلا ج اعزا بوریوق ندنر یهنسا رو هطشا

 (لیع زالا)رونید ههدآ فیفخو تسح هدننژو روسرمس ( لولع لا ) هجع زا !
 یا لیع زا لجر لاقب روند همدآ قارفشو نشو خوش هشبمه هدننزو لبمزا
 هنسیرب بوروغ وط هنس ر هک روند هاو لوش هدا زو هر ( هل لا ) طیشت

 هود ینیدو ی رحا دلنالو هنس دلت تراص اذا لع ز ةهفا لاق هلوا رر و قلارا ۱

 ( لعزلا ) ردپرلدآ لجر ربو عضوم ر هلیرمسک كلاز ( لعزلا ) رونبد هنشوق |
 هل بولرویف یک نالپ هک رونید ۵م-آ برطذطمو راز ندقلخآ هددننزو فتک |

 سیف هدننزو رببز ( لیعز ) اعوح ر وضتم یا لعز وه لاقب هلوا رد نیناو

 هد زو نابهم ( نالعز ) هدشزو رم ( لعز ) ردیعما یبرف كساذم نب
 ییاذغ ,ییدب کا روید همدا لوش هدنزو رفعح (لبع زلا ) رفندسان “یاش

 ېک پوچ یلویو بوشیش ینراق هلنمالوا للصیام لدب هنندب بویمهدا ممه
 هقنع قدو هنطب مظعف ءادنلا هبف عهب ۸ اذا لبعز لجر لاقي هلوا شاكا

 رونلوا قالطا هبهدلاوو هنسانعم «ابرح روند هن رک ایقو رونبد هتنالی رکناو
 هدنعفوم مانشدو ریقح هلته و روند هنر وع نالوا نغمکبسو نو لوف لعو

 لبعزو ردکعد هاقلا هما هتلکن هکر لرد لبعزلا هتلکث هلا هبانک ندهدلاو

 . ندنآ هک ردیعا ثدح ربو رولوا جاغا یغایب هدناتسبرع هکر وند هنحاغا قوم
 همطافو یماشلا دیلولا نب لبعزو یدلیا ثيدح ثیاور دیبع نب ثراحا همادف وا

 شملجا ینویب بورومس یندب هلیصف كياز ( ةلبعزلا ) رلیدلیا ثیدح لبعز تثب
 رک ذ ویو هتبقر قدنو هندب نمي نم وهو ةلبعز لحر لاقب رونید همدآ نالوا
 قرهلواقوح رولوا ردمعهو ردمزال یرابتعا زوح ارهاظ هسبا ندلبعز ناثل وا

 (ةلعزلا)ةينس ةيطع یطعا اذا نالف لبعز لاق رد هنسانعم كمرو کریو راف

 نيغو ىح كاز ( لغزلا ) رد هنسانعم قلا ءوس قلیوخ دب هدننزو هلبعز
 اهلا لغز لاق رد هنسانعم كک ود هعفد هعفد ییهنسن رب هلنوئس كنمجم
 لغزو ردعچ هدننزو فرغ عفد هداروب اعفد هبص اذا ,ثل الا بابلا نم ءالغز

 | ك عا یتسانا یروایو هجم اذا هلغز لاقت رد هنسانعم كمروکسوپ هنسن ندرغآ

 | یک دس هودو اهلنضر اذا هما یدل لغز لاقب ندرس هلیمزال هک رد هتسانعم

 ( ناغزالا ) هتمر اذا اهلوس ذقانلا تلغز لاقب ردهنسانعم كلا لو قراتآ
 ثلغزا لاش رد هنسانعم كالا لوب قرات آ ینک دس هود یخدوب هلرسنک كنهرمه

 | لاقي رد هتسانعم كملع یتسیروای هل رغآ شوقو ثلغز ىع اهلوب ةقانلا



۱۳۳۹ ۱ 

 بور وص هنیرجف نعنبود یسوریک «دهسردبابرض هند رهچ ردقن ره هسک |
 تلوف اههحو دیارلا برضف ضوطا بدرراذا لوح ز دقا لاش هلوا رولک هضوح |

 ةبقع لاش رول وا فصو هشقو قارا لوح زو درب تح لحرت لر مو اه رعک ۱

 (یلح زا ) ردي واسم اتو رک ذی هلغلوا یسن لعءاف ییعع لوعق ةديعبیا لوحز ۱

 روید هدآ نالوا وک هرا:ک اید ا نداغ مو روما هدنن زو دص

 لع زوږ ومالا یم لی ناک ادا چ ::آرماو:لحز لج ر ر |
 ېکوکر ند هرایم بکا وکنانلوا قالطا سنخ قرهلوا فرصتم رغ هدنزو رفز

 ىدوا قاللططا نوه#ب + دل وا یهو دعب رد زوک سم هدهباس كالق هک ردرعا

 هلکعد مسافاوبا ( لحز مالغ ) رونید ناوک اکا هدیسرافردلودعم نیاحا زویو
 یدو دیعن ندنن کم E TP زو رس ( لیلح زا ( ردت نیم

 ب ویعیا قایا هک روسنید هرپ نیجلاب قصیاطو راطو رونید هم دا نال وا
 لیلح ز لجر لابش روا وا قالطا همدآ كال اچو تسحو ردیک بوق

 رونید هر نیعناپ قصاامطو راط یندو هلیع كياز ( ل ولحزلا ) عیرس یا
 ۱ ( لا زالا ) ءافصلانم قاز قبض یا لولحزو لیلحز ناکم لاش یک لیلحز

 اذا هيا هل زا لاقب رد هنسانعم قاف راجا هب هنىسنرب یدآ و رک

 هدننزو لمف ) لیحزتنا ( هدعبا اذا هلح زا لاغب د هنسانعم كما قارباو هيلا هاجلا

 هدنزو هز مه ) هلحزلا ( هدعدا اذا هلحز لاق رد هن سانعم كالا نارا یتدوب

 تناک اذا ةلحز باد لاقب هلوا ررک نجف نجف هنساوب هک روند هروناج لوش
 روند همدا نالوا نیا تحایسو رغسو ریس الصاو اهتسا لبق نم اه رعح لخدب

 ردندلیمق هیعست هل دض دوخاب مک و ا رهاظ ضرالاق سال یا ةلحز لحر لا

 یدنلوا رک ذ 4 نیت ول لالأرحا هدننزو رارعشقا هللا همه ( لالی- زالا )
 هبهود لک را لوش هدننزو پدح ( لحزلا ) لآزحا بولقم ریعبلا لاحزا لاق

 هب ورلیا یسیدنک بوروس رک هللا روز یرلهود راس هدنشاب داوص هک روند

 هک روب هلا هویشو اداو ربک هد زو هرطبب ( ةحصزلا ) هلوا را بولیقوص ۱
 هدنزو هجرحد هلفاق ( ةلفر زلا ) ءالبخ ةيشم یا ةلحم زلا یثع لاش روند
 هبناطعا یا ق لفرز لوقت ردهنسانعم كمربو اما ییولطمو قح كمدآ ر

 دنمطاشن هلندتهف ( لعزلا ) هشفن اذا رعشلا لقرز لاقب رد هثسانعم كد ليقو
 تا شو و طشن اذا عب ارنا بابلانم العز لحرلا لعز لاقب ردهنسانعم قلوا

 لع ز لاش رد هنسانعم قماوا بوسوق هوا یر بوک هفوش هلطاشاو شنح

 شا بونلتش دوب هدننزو لعفت ( لعزتلا ) هسراف ربغب نتسا اذا سرفلا

 هل رمدک 4 لاغزالا ) طشتت اذا لج رلا لعرت لاق_ردهنسانعم قالطاشنو



۱۳۳ 
  err eggسس -

 دنلبو ردپا ی۔رف تند البلا دیزو مه دن اف یا رکشعنا لحاژ وه لاش

 اذکو تولا میف ریا لحاز لحر لاب رواد ههدناوخو روند همدآ زاوآ

 روند هانم كيهود روغ و هدسا ز و ا ہل _۔ھف نوح ( لحا زا ) برطلا

 ل وف لغو ردظ وفلم هد هلا مس هیهاکو روند هند تنش وفهود تکرا د وخ ای

 نالیس ند رد هداننا ی دان هرزوا یسدط رو هدنت و یدنک یثوف هود تاک را

 موس ردش ومر هکړ نا ونع اهْضب اهن هر هرز شب روند كي همس نديا

 | ثیساح نعض یتیعج کوخ ای ردقا وا یراریم رک دم نالوا باوص ردطاغ لغم وا

 (لحزملا) ردبم-ااغم هن وکر صو س هنبرلن ءب كنعسق هود (لجازو) ردیبم هن رابتعا
 روند هب راکد.د تشخو هغارم هصقو رود هن رغ كغارزم هد زو رنه

 هلواشما1روک كالب و بونلن رت زونه هکر ون.د هفوالوث هدا زو با رح (لاج رلا)
 رد هنسانعم كليا هماکنهو هطاعش بوشاسوا هر یر سان هلړتصف ( لحزلا )

 | هتسب و ق شو اویلج و اوبعل اذا عبا رلا ب ابلا نم الجز موقلا لجز لابش
 عفرو برط أذا لجازلا لجز لافب ردهنس انعم كلی كل هدنناوخ بویقوا
 مسا هدرا هموبو توس)ا عف راذا لحرلا لحز لاش رد هنس انعم كايا توص

 | روند همدآ زاوآدلب ( لجازلاو ) هدننزو فتک ( لج لا ) ردلمعتسم قرەلوا
 لانه هل وا ار ا یک و غ لیاکا هکر ونید هنانن لا وشو روند هبهدناوشو

 . (لیحصزلاو )هدننزو ظبالع هلا هزه ( لجاژوزلا ) حرا هیفتتوص اذا لحز تب

 لج اوز لحر لاقب روید همدآ نوزو فیءض هلو لدب هزمهو هدننزو لیدنق
 هنسانعم ةأرم رونید هب هیآ هدننزو لج رفس ( لص>زلا ) فیعضیا لیجزو

 | لاقت روند هشقو قارا هدنن زو رویص ) لوح زلا ( احا هدنش هلک لحح
 سس

 ۱ رود ه هقاب هدب ورو تس>ح هد زو ءا رج ( ءالحزلا ( ةديعبىأ لوح ز هبقع

 E وکس كن هلمهم یاحو یھ كاز ( لحزلا ) ةعيرس یا ءالحز ةقان لاقي

 | نعق نجف نک ررو هادوایعا اذا لحرا لحز لاقرد هنس انعم قملر ويو لازاذا

 .٠ ( لوح زملا ) اهربسق ترخأت اذا ةقانلا تلح ز لاق رد هنس انعم كفوریک

 ۱ هن کم نع لوح لاق رد هنس انعم قلرآ ندير هدهمذ رب ید و هدعن ز و جرحدن

 ! .لاقب رد هنس انعم قلوا هخرالا ندنر مدار هدننزو دوعق ( لوحزلا ) لازاذا

 ۱ لوحز هدا زو لفت ( لح زثلا ( یعت اذا الوحز هناکمنع لح زا لحز

 [ (لیلحرلاو) هدننزوفتک ( لح زلا ) ىضتاذا هناکمنعلحارت لاق زد هنس انجم

 | هدشن زو رویص ( لوحزلا ) رونید همدا نالوا هغرالا ندشاکم هدننزو رپ رګ
 ىرىغراي یحاص نوح ادرو عنمهدک دلک هض وح هلا رل هود هک رونید هب هقا لوس

 یے یے
x 



 قاتلوا لج E FY هد بارح روند هفح راغد لوفلع رلر دلکش ۱

 ۱ هدنن زوبتک رد لب زیعجب كنسهلک لییزو هتسانعم ءاع و روند هاق قوق هنسا و ۱ 3

 | رد E كلیم زو رد لیابز یعج تللی ز هکر ید حراس هلیعض كباز ردنالبزو

 یاوئو رد یتیم هنیرلق دیثاط هر وک هلکنآ امدقم قالطا لیب زو ليز هلی و
 ( لبارلا ۳ رونلوا ق ةالطا هب هیهادو تفآ هدنن زو جریز ( لب الا ) رد مهار

 لبر هلیکرت كن هرمهو روند همدآ رودو رد ژاج هد هلک كابو هدنن زو رفعح

 ( لز رز رد هدلب ر هدنم هکلوا.دنش هدننو راق( لباو )ب درگ ورق
 یراخ ماما یدنو اهنلا لی ز دجا ن نیسخا ن دجا ردت دیماسا هكنن زو لیدنق
 | تناذ( 2: !)یدایاتیاو رندب دب را ماما یخ دلو اند رقشالا ساقلا وبادکر دیسیوار ا ا
 | ( لتزلا )یا ناز راملوقت رد دشا ر سد ۰ هاتف( زلا) رونی د بهم هلم

 | هفرغ ( ةلح زلا ) ریصقیا لتبز لجر لاقب روند همدآ دو هدنن زو رفء>

 یلا ةداطایا هنلح ز حرج لقب روند هبیرد نالوا هدنفلا را ۵ دزوک ییا هدننزو

 و رغ كس انو هلاحیا هنج هلح ز لءوه لاش رد هنس انعم تااحو نبيع |نیب

 سانناةلح ز تعم“ لوقت ردزیاچ هدهلیعف كاز هدنو روند هنس هطامشو هنیدایرفو
 هتتاصا لاقش روند هتب وطرد ورح نالوا لصا-ند هنسا یه وقم و و یم وص یا

 ةهينهیا هنم ةلح ز ییاطعا لاق روید 4 هنسن زیحالو ی ورح كىو ةلب یا هنم هلج ز

 ۱ اقلطمو هعطق یا هنم هلح ز لاش رواد هک و لب رو ههرا ر ند «:سن رهو هنم

 هدن وب روال وا قالطا هتعاجو هو رک ر ندناسنا هص اځ لوق ىلع هنعاسج

 ۱ تهوامر ترمنحدوخای ردربز ة>وز روظنمتن هلحزو ردزماج هد هلیص# كباز
 | هدننزورحز ) لح زا ( ردبسهد رکدا زا كن هکزاع یزقد وخان ردیس 4 راج هد رکدا زآ

 | اذا لوالا بابلا نم الحز هو هلحز لاق ,ردهنسانعم قعآ بوغاق هوا یهنسژرب

 خراب هلحز لا رد هنسانعم كمت رود هلیسهرح اشا لغارّعو هعفد و هامر
 اهلسرا اذا م ۳۱ لحز لق رد هنس انعم قلاص نیج*رکوک ندرب دیعبو هحراذا

 هبصاذا اهجرف الا لحزلق رد هنسانعم كلکود ىم هنجر كنيبدبدو دعبیع
 | روند هنحرکوک ناملاص ندرب قارا هدننزو دادتش ( لاجزلا . (.لحا زا

 رکذ رلنوب دعب یلع لسرپ یا لاج لاو لجازلا ماج یه لاقب یکیدا دغب رتوبک |
 | بست هلادنر وصهنا یرافدلوا فصو هننغل ماج هلغلوا ندنسهدام لحز نانلوا !
 ا هداف هدي رفا اراز د رلفضو هلاسحمال 2 تضحو ددهزال قلوه |

 هدنرلازو رج »یف بحاص لجازو هنلوا لج هن هينا رکم ردلکد ظوحلم رکذباب
 رواد 47س ەراب جاغا هدنزرط هفلح و یوح نالوا هدنحوا كسا قحوه هلغاپ مولط

 | رونید هنغوپاپ كرکسعو روند هبهقلح نالوا هدنسهرح یغاشا كعارنمو
 [۱ ean tnt TER irae aon armas arana a eha n a Rr mam na mae. rea دوخت حا نس
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 و و س

 رد ما شوق سحر هدن رلتزو جرزو دفنقو رفعحو قجا اذکو فنعص یا

 ب رط اهو وجلس ین هدوک هلئیتهف ( لهرلا ) ردرلتغل هد ظغل ندهد رز و و
 ی رتساو برطاما اذا عب ارلا بابلا نم الهر همنا لهر لاش رد هنسانعم قلوا

 ردنزابع ندقلوآ نام بوروعس هک رد هنسانعم قفلابق بور ابق ینا كن هدوکو
 مر ووا سا اذا ههل لهر لاقي رد هنس انعم قلوا نكشيش زستلع دوخاپ

 روئید هه وص یراصی رلکدید وص ندا روهظ هدنبقع تدالو لهرو ءآد ریغنم

 كوبل س ید وجو بو سثیش یزوک یزوب هضراعر.هدنن زو لیمفت ( لیهرتلا )

 هل راك كنار ( لهزلا ) لهرلا روا اذا مولا هلهر لاق رد هنس انعم كلبا

 هدننزو مظعم ( له رلا ) هیلیا لییخت تبوط ر هک رونید هدولب هقفوب لوش

 ج#ناذا الهرم حا لاقب روند همدآ شفلک ویاس یدوحو نکشب یزوک یزوب

 ( لابرلا ) ںدہا تئشن ندفمت)اف روم دوخای ندوش وا قوح كب ویو ههج ویا
 ردتفل هد هبواو وی و هاع) یا هلایر لاعلاق رو , ..ږلاس زغآ هدننزو باک

 لبر, یسلا لار لاقت رد هنس انه ققآ رابل اس ندزغا هدنن زو لیس ( لیرلا )
 هب اعل لاس اذا البر

 ( ليزلاو ) هلیئوکس كن ابو ىرمدك كاز ( لبزلا ) (* ةمجعملا یازلا لصف ه)
 یرلک دید لشز لی زو هنس انعم نیفقرس روند هب هرب وک و هب يشف هدشنزو ریما

 ردناک-مسا هلیعض كناباذوذشو ليحفكناإو كيم ( ةلزملا ) رك ذیساک رونبد هف رظ
 (لب زلا) هعضومو لبزلا يلم ىا 2لرلاکیدلا لاق روند هک هر وکو هکلیدنرویس |

 البز هعرز لب ز لاق رد هنس انعم كلتا حالصا هلا هروک یییکا هدنن زو لبح

 هنناوق بول آ هنزغا كنسب را لاب هدننزو باتک ( لابزلا ) دعش اذا یناثلا بابلا نم
 لات را ردیا هب انک ندهنسن زمجا زآ كب هلک ویو رود هثیتش یید روتک

 ساسا نکل رذ زناج هد هلی كازو ردن وخما ربقح نیونناگیش یا الابز باصاام |
 هل رغا كن هج رق هلغلوا موسی هلناونع ةلغلا هلي هدنرب ةللا هدن رل هخحن ۱

 ۱ هدنن ژ و هما ( هاب لا ) رد رفاو هبهدانیاهدقمو رولوالعد كح هنسن ییدرتوک ۱

 هلاب زو هامل نم یتعب "یشیا 4 ز رثبلا نام لاقب روئلوا قالطا هریسب یش یخدوب |
 رفعجو ردیدآ عنضومرپو ردیمما یدج كنيردب مشان ترب ولا نی كلام ندیاحتا ۱
 نسلان د ندنیدم ردعضومرب هدننزو هباح* ) هلاب ز ( ردندحم یابزلادجی ۱

 سادرمن هبيتعتش هلایزو ردندم هلاب زني نسلان دجوردند ار والاب زلا شایع نب
 (لیبزلاو)هدنن زو نیکس( لب زلو)یدنلوا رکذهک هدننزوربما(لب لا )ردند ارعش

 ردف رظ نالوا رببعت هفوک هکروتید هبهفق رولوا حوتفم یاز اطعبو مدنزولیدنق

 نوک انوک ردفچ هلوا یرلکدید لببنز یخد هدیکرت دار هک رلرروا ندنغاربپ ام رخ
 هدلکش
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 ردهنساثعم قلوا رالبط ىغا نکروللوا محیط باکو نایریو لتباذا بوثا لعمرا
 | لجرلا لممرا لاقب ردهتسانعم كمك هلثعرسو هيد لاس انا ءاوتلا لعهرا لاه |

 هدنک اربو قهشاذا لج رلالممرا لقب ردهنسابعم قم رقيح هللا زا وآ كبو عرس اذا

 كب یسهلوقم ناتو نوکو تقرفت اذا لبالا تلععرا لاق رد هنسانعم قذوا

 یاب زوکوا دلش بطر اذا دالا لعمرا لاش ردهنسانعم قعالصا بو راشاپ

 نيغ (( لالغبرالا ) مباتناذا عمدلا لعمرا لاقب رد هنسانعم قفآ لصت» ی ردي
 لعمرا لاق ردهنسانعم قّفآ ی ردس یشایزوک یخدو هدننزو لالممرا هللا همم

 لاقب روند هب يرد شاروا هتغاید هدننزو لحم ( لغم ملا ) ل مرا یتفع عمدنا |
 هدننزو روفاک ( لوواراو ) هدننزو بارغ ( لاورلا ) غابدال عنمواذا لعمم تاج |

 وهو هنالخح ف هووارو هلاور لاس لاق ردصوص# هن رایلاس یزعا كاع هباد

 ! لاورو ردك باعلیا ةغلابم لئار لاور لاشو سرعااب صاخوا باودنا باعل

 لد دعو دنس نالوا ید روداد هدد یئرا نب هدرا عااد شم
 هدنمسف هاد یغدوب ( لئارا ) راردیا جارخاو سکلفلوا منام هکع رولواهدایز
 أ یتلا ةدنا زلا هنس یا دائارو هلاور رک لاق رود هشید قترآ ندا روهظ

 ا ناص یتح هنهد لاق رونید هيس نایلمطو یجالطو ساریطالا ةي ىلع تبذل |

 ای شیورج هکمنا هدنزو لیعف ( لبورتلا ) ارطاق یا الثار نهدلا |

 لور لاش ردهنسسانعم قعای یلغای كب دوخاب قنوا هلنای قاص لوف ىلع كلنا |
 نوعا كلبا ناشفا یمسقتآ و اهم د رثكا نمساب اهكلدوا ةلاهالاب اهمدآ اذا ةزیخا |

 ضعیلا دنعو رد هنسانعم قم ردناق هی شوک لوق ىلع رد هثسانعم قءقراص ی ۱

 راد N كا لازا مدقم ندا وصوو س» ه روع زوده یس نایہزا لیورت ۱

 ؛ اذا لحرا لور لا وا ءاخ رظعنا ضراوع ندا ىلدا اذا سرفلا لور لاش

 همآ ناقا قوج یرایلاس هدنرو ربنم ( لورا ) ةأرلا ىلا لوصولا لبق لا
 هنس هج راب ناغرواو بیا فیعضو هجماو باعللا رينکیا لورم لج رلاق روند

 | السا ویس ( نالوررید )ردیدآ هیحانر هدسلدنا هدننزو هلوج ( هلور ) روید |
 هشیو رو هن وکر هدنب زوهح رحد ) همه رلا ( ردید وارب هدند رو ماس "هلیدق هدننزو

 . جرحدت ( لبه رتلا ) رد شب ورو قر هلصراصو هكر هبهرونسدارمهک  رونید
 | ةه را یشماذا لح را لبه لاق رد هس انعم 2. روب ق رهلصر مع هدنن زو

 نیو مس یو ناشیریا رهاظ رونید هزوس ناړغلوا مهف هدننزو رفعج ( لبهرلا )
 |( لبهرملا ( مهذال یا لبهر مالک لاش ردیشا ندنغب ه)وابرطضم دوخ ای
 رفح ) لده رلا ( رود همدآ ولزوس شه ربح نایغلوا مف لیس 4ہ لعاف مسا
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 هرااسو یمرشخزو روالوا قالطا یغد هلجرو نوسلوا رکب رکب كرکو ببث درک |
 هلرک نواس راو هرا كرك رن الوا لوط هلمراو ردن الوا شمروک ر ای هروک |

 هلینابب كفل ّوم سو نوسلوارکب رکو بیث رک ردنالوا زس هج وق ماو نوسهراو
 ضعبلا دنع هلهراو ردفلاخت هرلنوب لوق كریثانا نکل ردیبک قو تفلاخم هدنرلتپ
 بوک هکی دلوا جاشحم هبل ممرب نوان جوز ېب رونید هموق هک ردذوخ ام ندسامر |

 هلم را شعبلا دنعو رد هعروب یغد هبرتموذ هک هتل یدنروئوا هموق ینآ جایتحا
 لمرا هئروع زسحوزو هراز. هج وز اقلطم هلفلوا ذوخأم ندنسادهم داز لامرا

 یجوزورد لیلق یلامعتسا هدیشک ندیا تافو یس هجوز نکل رونبد هلمراو

: 
۱ 
۱ 

| 

! 3 
 قاغا ارز رد ر ڊڪ ىل امهتسا روسنلوا ريبعت لوط 0۳3 وع ندا تافو |

 فصو هب 4: بس نالوا مس ی ليلق یعفنمو رطء لمراو یهتا ردح اتع هحوز

۱ 

 هتتعاچ ءافعض لاچر نالوا نیجاذحمو عفئلاو رطلا لیلفیا لمرا ماعلاش رولوا
 لاجرلا یا ةلعرالا مطا لاةب هسیغوب یسهشلاط ءان هدنرلحا رونید همرا
 ندنخاش شلسک دارج مال مفرع هدنن زو هكوحأا ( ةلومرالا ) هافعضلا نيجاتحلا
 رق هدننزوهفرغ ( م زا) ردلیماراو لمارایمجرونیدهنسهح راب نالف هدنکر زوا
 درص رد لهر یمج روند هبیک زح هایس نالوا هدنرلترمص و هدنرلفاپا كي هیشحو

 یترابع اه رهظقو هبشحولا ةرقبلا ماوقق هزوک هنناب كحراش ردلامراو هدننزو
 ماش یرهسشا ردیدآ عطوم شب هدننزو هرغ ( هلمر ) ردطقاس ندراهقسن

 مالسلا دبع ن یهو یلمرلا سیردا ندنندح ردهداب یرلکدید هلمر هدنسهکلوا

 رتاسو هایس یرلفایا هدنزوءا رج ( هالمزلا ) ردنداروا رد هیس هبنب رفصم هک لیم زا
 یا هالمر عد لاق ردلهرا یرک ذم رونید دنویق یشید نالوا ضاس یرزر

 هدننزو نسحم ( لمرلاو ) هدننزو تدح( لمرلا ) نیا اهراسو ماوقلا ءادوس

 روفهب ( لومربلا ) رونید هیغافو كجوک هدننزوربنم ( لمرلا ) رونید هنالسرا
 لی زو هزبلی هک روند هه. شلروا ندنغاربب امرخ هدنز رط ریصح هدننزو

 لامر نسحاام لاق روند هنسوکروا ريصح هدننزو بارغ ( لامزا ) رولی زود

 اولحو اوري زو هذولا لوش هدننزو مظعم ( لمرلا ) هلومم یا ريصحلا اذه
 لاش هلوا ربنکیرللکویو یر ليج یک یسوکروا ریصح هدنزوب هکرونبد هنسهلوقم
 ردهدلبرب هد رغم هدننزو طوفرضع ( لولمرا ) هیلو هدصع رثک اذا لمر صبح

 ردعنصومرب هدننزو عنج ( لمرب ) ردیما یداورپ هلیاهموضم ةیقوف یا (لمارت)
 هنالغوا نکرا هدنن زوهکوعطا ( ةلومرالا ) ردهیحانرهدس)دنا هلیحفكنای( هلم ر)

 ردي عضوم جوا هدننزو هنیهح ( هلیمر ) لمرایا هلومرا مالغ لا رونید
 قاوا راقا رابلاس ندنزغا قجوحهدنزو رارعشقا ( لالعهرالا ) رددآ لحررو

 لاق ردهتسانعم یعالصا هتسنربو هناعل لاساذا یصاا لممرا لاقب رده انعم
a TAT تک 

 لعمرا

۳۳" 
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mi۱ لمر لاش ردتعاپ بوروا ندرلنیرش قشمو یر قحارونوا ېا  

 لمر هلیرسک كنهرمه ( لامرالا ) هلا رهظ هلعخ اطیرش حە یا لمراذا ریرسلا |

 یمهقفنو هشونو وداز كمدآربو هلمر ینعع ریرسلاو جضلا لمرا لاق ردهنس انعم |
 هدانعم وب مهداز دفن إذا موقلا لعرا لاق ردهنسانعم قللق اونو داز یب بونک و

 قعازوا یبهنسن یسهلوقم بياو هودفنا اذا دازلا اولمرا لاق رولوا یدعتم |
 لمزا لاش ردهنسانعم كىلت اق هنسنرو هلوطاذا للا لمرا لاق رد هنسانعم ۱

 تراصاذا ةأ لا تلمرا لا ردهنسانعمقلوا لوط نوتاخو دل علت ذا مرسلا |[

 هحهدرخو هحهقف و نسل وقم ریصحو ر ید وب هدننزو لیعشت ) لیمرتلا ( هم را

 رد هنسانعم قلوا لوط نّوناو هقفراذا ا لمر لاقب رد هنسانع» قعوقوط

 رد هنسانعم قلق فیزمو شوشغم ییهنسنرو ةلمرا تراصأذا ةأرلا تلمر لاق

 هلی ( لمزا ) فیزمیا لمرع مالک لاقو هشزاذا هلمر لاش یکه لغ ولم وق

 لا ردهنسانعم كیرو 4۱ كل هدننزو دعقم ( لمرلاو ) هلاصف ( نالمراو )
 فثابط نالمر هنمو لوره اذا لوالا بابلانم الموت انالمرو الفر نالف لەر

 قالطا هبادعام ند رحر هللا هدیسق هدنحالطصا نویضورع لمرو فیرمشلا تببلا

 د زجر هللا هدیصق هکردینبم هب رع عضو یریسفن كفلؤم هکرید حراش روتلوا ||
 هکرلرد.ا قالطا لمر هصوص ع ضو,علهاو رردبا قالطا لمر هرعش یربع |

 یمیدلوا داوالا مطنم یک ربصح 39 ردنکیم ندنرل وز ن العاف هرک قلا یزو

 هب هدایز نالوا هدهنسارو روند هرومند هح زا لمرو یهتا رای دلیا و سن نوا ۱

 رولوافلاخ هننول یدنک هکرونید هط ءطخ نالوا هدنرلقایا كنيشح و رش و روند

 قوم روند هب یک نالوا نیکسم دوخای جاتو ريقف هدننزو رجا (لمرالا )

 ةجاتمو جات ىا ةلمرا ةأرماو لمرا لجر لاق ردهلءاراو لءارا ىرلعج ردهلمرا |

 ردذوخأم ندلامرا نالوا هننسانعم دا لا دوفن هکر د حراش :نیکسمو نیکسموآ ,
 ردهلمراغن وم هاب هنسانعم بزع رود همدآ نکرا لمراویهتنا ردهرزوا سایفربغ |

 ردقن ره رغلوا قالطاهلمرا روئید هنروع نایلوا یباتحا بولوایراسپ شعبلادنعو

 ةرسومل ا ةب نرمال لا الوا ةبنع یاةلمراةآسصاو ب رع یالمرا لح لقب هدهسیا زسهجوق

 :لدتحو ز هروک هغلؤم هکرد بيا یرب ردلمعتسهلک چ وا هدمداموب هکرید جرتءةلءرا
 اد دالا اهب لوتدم دوا رد ما صاف

 ۵ ین زولوا نون لوط هروک هلوا لوق رونلوا قالتطا هدهلتحر نالوا ۲

 ردن الوا زس هح وق افلطم هروک هل وم هک ردهلمرا یربو زولوا لیاقم رکب هروک
 ردن هحوق یند الوا نسوب هکر د ما ید یربو رد دابا دییقت هال اح یبخ ناو

 ل ب س سس
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 لاش رد هثسانعم ك رو هلتعرمس هل رکاب هرم ) لاقرالا ) هنسانعم لواح

 لاق راا)اهعطفاذا ةزافملا لقرا لاب ردهنسانعم كيا زافمطقو عرم.ااذالح القرا

 روند هبهفا هدنورو تسح هدا زو هنسح ( ةلفرملاو ) هدننزو نس ) لق لاو )

 ردن دی ا ما هک هع ن مناه لاقرمو هعرمسم یا ةلقرمو لقمو لافرم هقا لاقي

 هاکم روزع ر هنسردننک ههحو هل را بلاط یا ی لع هدئسهمهن» نقص ردسش)

 بقلم هاناناسیفز لاق رملاوباو یدن)وابیقلت نوعا ییدلیا تعرمس قرلوا لماح

 ) لکرا ) یدبآ ند هفا وع یب ید دیسا ن راطع یعتا ردیس هک كنهسک

 قمروا بوت هلا یکازوااب هلقایا هنب رلنای کیا نوعا كعرکس ثآ هدننزو لکش

 ودعي هلج رب هبرض اذا لوالا بابلانم الكر سرفلا لكر لاش ردهنس انعم
 هب هع لکرو ةدحاو لجر هرمط اذا هلکر لاش ردهنس انعم قمروا هلقایاربو

 ناسالوا ریبعت هصارو رونید دکل هدیسراف ردقمروا هلقایارب هک رونلوا قالطا
 هلقایا هنن رار یر هدنزو لعافت ( لکازتلا ) ردهت انعم ثارک روند ه هزمج

 لکازت لا ردندنماسقا هنعالم روئلوا ریبعت كتبت هک ردهتس انعم قشروا
 همدآ یحشاص هارب *دننزو دادش ( لاکرلا ) مهلج راب اضعب مهضعب لکراذا موقنا

 لقبلانم ةلکر  هدیو ءاج لاقب روند هبهزبس غابرهدننزو هرم ( کز ا ) رونید
 (لکرلا) هنسانعم لحر روئلوا قالطا هغایا هدننزو رینم ( لکراا ) دمرحیا

 دوخای بوردشا ینآ سرافو هنسانعم قی رط روالوا قالطا هلو هدننزو دعفم

 | ردیرپ ینزوا هکونبد هرب قجهروا بوبت هلیغایا هدنرلنای نوا كعرکس
 قرهصب بوبنکع_ رافال راو هک روتید هرز: لوش نرو همظعما ( هک زا )
 (لکرتلا) ةبادلارفاوح تدکدقتراص ادا ةلكرم ضرا لاق هلواشالیتاق و شعشکپ
 هلح رب ارض اذا هناعسک لکرت لاق رد هتسانعم كچ لب هرب نابغاب هدننزو لعفت

 | لغ ( لمرلا ) ردیدآ عض وهرب هدننزو ناسیطم ( نالکم ) ضرالاق لخدسل

 لامر یعج ردهلمر یدرفم روند كير هديسراف رونید هم وق هک رده ولعم هدو

 ءان هنفلقار رابدتلوا هیعسد ناوسن ضعب هلا هلمزو هدننزوسافا رد لمراو

 نهنع هللایتر ردندنا رهطم جاوزا ردهبیبح ما هکنایفسیا تن هلمر الجزا
 لاق ردهطدح دام ندماعطو هنسانعم قعاق مو هماعط رولوا ردصم لعرو

 | هدولآ با ناق ىف ةن و: لير لا ةف لمخ اذآ لوالاپابلانم .الءر ماعطلا :لمر
 هج هقفوب یتسهلوقم ریصح و ریو مدلاب هخطلاذا بوئلا لمر لقب رددنانععت كليا
 روح ینسهلوقم ریصح و ربزسو هتفراذا شنا لمر,لاق رد هنسانعم قموقوط

 هنیز اذا ربصلاو ریرمملا لمر لاقب رد هثسانعم كمه هلیسهلوقم تز راس

 دارم هک زد هندسنانفم تماووع بوروا تیرنش هلتسوا رزرو هوصو رولا

 راصح
ِ 
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Rea.هر  

 هانی زان هلمارخو زا كره روس هرب یراکتا ید وب هلرسک كنهرمه ( لافرالا )

 ,هيذ رج اذا نالف لفرا لاش رد هنس انعم تكعرو قرهلاص ییرالا دوخاب تكءرو ۱

 هلسرا اذا هلذ لفرا لاش رد هنسانعم كمرویلاص یناو هدب رطخوا زنْعاو

 یلاص ینلاص ثرهب روس ینرلکتا ردعا یک یظفا نیتمن هدننزو لیعفت ( لیفزتلا )

 رولوا ردصم لیفرتو هیشمیف لفرب ناک اذا لیفرتلحر لاق رونید همدآ نیرو
 لها لبفرتو اهعجا اذا هيك رلا لفر لا رد هنسانع» قملاغوح ینیوص كويق

 ندکلیا هدایز فیفخ بس ر هژوزرح نلعافتم كاءاک رك هدنحالطصا ضورع

 رديه زال كلذ لوط هک ندنمانعملیذ رجدوخاب هیک رماجا رولوانالعافتم هک ردنرابع
 هنلوا برمض كنس هلان ضورع هکلب هوزجم لاک رحم یلع لیفرت نکل ردذوخأم
 هدوس أذا الملا هلفر لاقي ردهتسانعم قلك ناشدلاعو دیس یمدآ رب لیفرو ردص وصخ

 هنسانعم لیلذت یاراوخو همظع اذا هلفر لاشب رد هنسانعم مبظعت قلولواو
 ردهنسانعم كيلعو ردنوحا هلازا یسانب هدنو ءالذ اذا هلفر اش رولوا د هلئلوا

 اف روند هکبا هلر ڪک كار ( لفرل ) هایا هکلماذا هایا هلفر لاق

 دره روس ین رلکنا يرئنکا ( لافرلا ) هلد لسرا اذا هلق ر لف زا

 هحاص نوزوا هدنزو باصع ( لافرلا ) رونبد همدآ نالوا ررو یامارخ

 ولفروق نوزوا هدننزو بدخ ( لفرا ) لیوط یا لافر رعش لاش روند

 یسپ ردو رونید ۵ هماج لو و رونید هناویحو ناسنا ےعشو مبطو روند هبهباد
 هب هنس یعهل و هک لوش هدننزو باتک ( لاف لا ) رونید ه هود نالوا شکک

 ) هلف رلا ( راز دیا دن هنغی ساق كىەكت ود ناو هب یک یشد هک رونرد

 كس هع هلا هرواحص رب ود نوسعا یسب روی هکرونید هبهقا لوش هدننزو همظعم

 نوتب ینرلحوا كنب زه هلکلر ویلاص ین رطرب كنهرواح لوا هدعببولی راص ید
 ىلع لتسرت مث ةفرخم سصت تناک اذا ةلفرم ٌهقَ لاقب هلوا شع رو بودنا هطاحا

 سدنت ( لفرآ ) ردیمسا لجررب هدننزو رهوج ( لفور ) اهب یطذتف اهفالخا
 لیفر ) ردرلتدحم دواد نب لفرو مع رکلادبع نب لفرت ردندیماسا هدننزو
 هدنبد كنويق هلرتصف ) لفرلا ) ردي وسنم اکا لیفر رهن هکر د لسملا نا هدد زو

 ( لفر لفر ) اهتلج ىا هیکزا لفر اذه لاق روئید هب وص نالوا عن زا زآ

 ( ةلفرلا ) ردیدناوصا قح هرغاچ نوجا قغاص ینیسق نویف هل نیتحف اررکم
 اذآ غر لعرلا لفرت :لاقب "رد هتساتعم یاس هت روت رک هرو 1

 هنحاغا امرخ نالوا رمشتی لا هلنوکس كفاقو ىح كنار ( ةلقرلا ) اربک رتخا

 یهو ل عج لافر ھا لاج ر هام لاقب رواک لاقزو زساه رد لقر یعج ددو

 رونید هكنهلاب و دنک قح هقح هنحاغا امرخ ( لوقازلا ) ديلا تتاف قلا ةلخلا



۱ 
 aa چو چرم جو بس و

 هد)الع ماگ نعو جورخ هنسارغ فط هل راترمدح اسو هبلع هللص مرکا

 هلیبف ربف وبا هکر بد روم یرلت رطح ماع رف هلکلا روهظ ربذر هدمراذکهر

 هدشش رح وبشاو بولوا ندنموق دو هوسرم ردکلاغروا نالوا ید كقبقت
 مرح هکاتثو یدیاردیا عفد ندنا یدیاوا ردکاو رتسا ضورع قر هلوا نکس
 هدارو تمقو رهف ندبا تباص هنموف ندینابر فرط هدکدلیا جو رخ ندف رش

 لوشلاغروا كني رهوجسب یدنلوانفد هداروبو كاله هلکلیاتباصا ید هروزم
 بولوالبلد هنسهقناط هشبح ندا دورو هلدصف مده ینیرمش تب هک یدا هک

 بیعشی لاغروبا كنهدیس نا كل ک ردادبح ربغ یسکید یدیشاوا اله هد وب

 ماظو نیعم هنر صح لاوءما مع بولوا یدبع كد رلترمیح مالسلا هيلع رب غیب

 | امدنەم هک رد مجرم ردلعگان ییدید یدلوا نوفدمو هاله هدلحوب یدبا رباجو
 لاسهار هج هل هلیسیدنک یتح ردموسم یلوق كنب رهرح هدریس بتک نالوا
 شیت لاسایف یرلمروب ردظوحخم قثلو هسالوا شی یدیدلوا نفد یرز

 (.الخ لا )ردغاط یکیا هدنب رق هبرض هدننزو باصس ( لاغرانبا ) رلیدلبا جارخاو
 | یسهراب لید بونلید رادقمر یرلنلوف هکر وند هب هفا لوش هدننزو "ارچ

 هلمهم روند العر هنوبق نالوا هلی وب هک هتن هلوا رون) ص هدنزرط ه وک یبادخ

 هدد زو نام ) نالغر ( ةقالعم تبقش و اذا تقش اذا هالغر قان لاق هلا

 هدکیک سابل هلنینعف ( لفرلاو ) هدننزو لقن ( لفرلا ) رديمسا كلجرر
 لاقب رد هنسانعم قلوا ناشیرپو هبلوچو قاصت زسک رج هدلعو عضو رتاسو
 لک و سابللاب قرخ اذا عبارلاو لوالا بابلا نم الفرو الفر لفرو لجرلا لفر
 مادا كره روس هرب یرلکتا ها اهف ) نالقرو 1 هدشزو لش ) لقرو ( لع

 نالف لفر لاش رد هنسانعم كعرو لنه سینا وخای كعرو هلمارخو

 ینیوص كنويقو هدي رطخوا رتختو هلذ رج اذا لوالا بابلا نم انالفرو الفر
 رجا ( لفرالا ) هعج اذا الفر دیک را لف ر لاش رد هنسانم ققلافوج

 لاقت روند همدآ هبلوج زسک رګ ردرلفصو هدننزو فذک ( لفرلاو ) هدننزو

 نیقشاشو هبلوح ردینوم هدننزو ءارج ( ؟الفرلا ) قرخا یا لفرو لفرا ل
 توردوا یکیرو هلتک الو هویش نسح هک روند هئروع لوشو رونید, هروع
 أما لا ش هلوا زرو رسمروشویدو هملوح نره روس یرلکنا ندنکیدمه رج

 ( ةلفرلاو 1 هدننزو هحرف ( ةلفرا ) اهایذ رج ىلا نسحال تناك اذا ءالفر
 نرحبق یا هلعرو هلخر : ê لاش رود هنروع ر ,ظم ديو نک رح هاش مک

 هاشک اهن و هویش یا رلکتا هدنزو هحرف هلفرو ردهلع انا هب اف یسهرمسک كنار ۱ هاظ

 اج ارج اهلیذ رك تناک اذا ةلفر ةا لاق روند هنواخنالوا رروب كره روش |
 ےھت

 لاق رالا



۲۹ 

 روند هروع ول سابل هنهک هدننزو رفعح ( لبع را ) ر دشفلوا راتعا پوئرب

 هد نعفوم ءار دزاو رق رلب رع و هاق رخ ءهانعر *قجوا ناقلخ تاذ یا لبعر

 ۱ نول وط رارد لبعرلا هتلکد بو دیا هبانک ندنس هدلاو كمدآ رب لەت ینیتقاج

 | یا د وخای ردررعاش لبعر نم ورغو ماصع نب لبعرو هما یا لع زا هنلکت
 ( ةلبعرا ) ردیبحاص ترهشو رک ذ برعلا نيب لبعر نن نایذواو رد هلماحا

 | فصو هل نیما یرغوط و زود هدننزو لیجمز ( لیلبعرلاو ) هدنزو هلفعح |
 | كار ( لغ را ) ابیوبه ىف مقتسست مل تناك اذا لیلبعرو ةلبعر حب ر لاقب رولوا
 | نو هک ردریسا قە رس لوق ىلع ردب دا تار AE تن هم نم و یخ

 ۱ ۰ كن هزم ) لاغرالا ( رد لاغ را یمج ردنا ب ی راک دید یزاب ه را و ىق شه رمص

 | لام اذا هيلا لغرا لاقت ردهنسانعم قلوا لئام هفرطر و مالالا هلنبس زواج اذا

 رد هنسانعم قم زا لو و اطخا اذا لح را لغ را لاق رد هنعانهم كلتا اطخ و
 هعص ومیربغ كبسانم عض وم یهنسنربو تلض اذا اهعنارهنع لبالا تلغرا لاق

 | كمررما یدلو ااو هعضوم ریغق هعضو اذا "یشلا لغرا لاق رد هنسانعم قموق

 | ردعسا ندعز لاغرا نانل وا رکذ هدننزو لمر ( لغرا ) رک ذی اک رد هنسانعم

 | هنسانعم كماییسانا دلو رولوا دصم لغرو روند هیکا شعثکب پونلزوا یسهلبثس
 | رلضعبو هتعضرا یا هتلغراف اهعضر اذا ثلاثلا بابلا نم الغر هما دلولالغر لاق |
 هزان نما دوسزونه هدننزو هرم ( ةلغرا ) رلیدلبا ,میصخ هننسف قالغوا یو |
 | هب یرد كیلبسک هدنر تنس هدننزو هفرغ ( ةلغرا ) روند هه یزوفو هغالغوا |
 مالغ لاق روند هیسک شالوا بنس زونه ) لغرالا ) هنسانعم هفلق روند ۱

 | تحارو نلو تعسوو هافرو روند هبسک نوزوا ی زهاخو فلقا یا لغرا

 یا لغرا نامزو لغرا شيع یف وه لاش روند هتشیعءو نامز نالوا هرزوا |
 همدآنالوا ردا لکاو مانتغا ینبدلو ره هدننزو روبص ( لوغ زا ) معا مساو |
 یزوف هک رونبد هنوبق لوشو هلکاو یش لک متغا اذا لوغر مروح لاقب رونید |

 ( لاغر ) معغلا عضرت تراص اذا لوغر ةاش لاق هلوا ما يتس۶ كرانویف یک
 ردظ وج بسانم یانعمرب ندیناعم نانلوا رکذ روند هنمسف هب راج هدننزو ماطق
 | كنس هلیبق فیقت ندنموف دو هدننزو باتک ( لاغروا ) هنسانعم كزبنکو هما

 نا هدژبداحا بک وانو ةوبتلا لئالدو دواد ییا ننس رد هسک نالوا یرلالعا دح

 لوسر هکر دم هرزوا *ربنوو قر هلوا یو ندنرلتممح امهنع هللا یضر رع

 ۸:) ثلا



۳ 

 جسم یر

> 

۱۳۸ 

 "تنا اذا هالعر هاش لاق روید ه ويف نالوا هلص ر قوبسم یرگ د هدنفل وف
 لیعر هيتس هینپ لعاق مسا ( يلعزبیلا ) رد رع اش هالعرن یدعو ةلع ر اهن
 هکر وند هنیرادناف لوژیء روندهمدآ ناف هب هتح هما هروک ذم هق ف ی راک دید
 هنیک ارهود هرجمایراوس دواي ردیک بوکج هدن زررط هق رج هدن رکو هلعاوا ريد
 (لعرلا)لبالاوذوا. اهدناق وهوا لیعرلاق جراخاوهو لعرتسم تنک لاقب رونید
 لف یو هنس انعم لخحلا رک ذ رونی د, هنج اغا ام رخ, كک را لپ سسک كن ار
 هننتباو ,نک ( لع رلا )ر د هلیبف ییا, بعشنم ن دنس هلیبق میلس نا وک ذو
 هديا ز و مظعم ( لع.رذا ),هنسیانعم لق. در ر واد هام لقب ن ال وا مارب
 (۱ لولعرلا ) هنتس انعم ل املا .ر ا ± روند .هنب نهب و هدیزک تندش اومو باود

 هرب هدندب (۰لعرالا ) ردبمسا نوخ .رط لوف لیع هزمس سنحر هد زو زوسرغس
 هک رو, قر هرد)اف ئ رق و هک د و دید هب و نالوا هلوش ودو قو رام یرغ وط

 لعزرا بو ساسالا نو هان نم لدهنم یا هلعرا رج ناخ لاق رونلوا رطصم

 بولیک | هفرطر ندتتفیدلوا وا ون بوازوا ك كلذک خ رسم "لی وط یا
 ٹابنلا یه ڈار ثلا قیح«لاط یا لعرا.بعع لاقب روند هولتوا نالوا لک
 قجا یا لعرا لحر لاق روند همدا قجا لعراو ز دطلغ یر هس تاطو

 "( لعرلا ) قم یا ةلاغر ه لاق زد هنماتعم قجت هدننزو هاتهج" ( هلاغرلا )

 اذا عبآرلا بالا نم العز لج زا لعر لاق رد هنسانعم قم وا قا هلنیتعف
 هنر لاقب "هنتسانعم نارب عین رونید هرلق نیکسک هدننزو رب ( لعرلا) قج

 د هلکسعحونشود یسهلوقم نیسم هدننزو هفّرغ ( ةلعرلا ) كناب یا لعم"فیسب ا

 كنار ( هلعروا ) روند هنما وط كعج نالقوص عاب یک جان بوئلوا بھر
 طف ندما نالیس نادنورب هدننژو بارغ ( لاعرلا ) ردیس هینک كدروق هی مک

 یم هلببق تومرطح هکردبتسا فدصلا ن دنآ نا هدننزو رب زا ( لیعر ) روید
 رونید هنای ربو هلابك شفلوا حط یرات هدنزو یروهج ( لوعرل ) ردندنیسن
 مدآ رب هدننژو هحرحد ( ةلبعرلا ) اح عطب ۸ ناکادا ل وعر ءاوئش لاقب
 هانعرب جور اذا لح را لبعر هلاق ردهن انعم قاآ نوناخ نیتشاشو هبلوح

 قهرا ب ورب اون او هعطق اذا معلا لبعر لاقي رد هنسانعم كمك تاو

 رک ذیس اک رول وا مسا هلبعرو هف نم اذا بول لبعر لاقب رد هنساتعم

 لتعر لاش رد هنسانعم قشهراب ب ولیرب با وا هدنزو ج رح دن ( لبعرتلا )
 هلو را) قلخاذا بوثلا لبعرت لاش ردهنشانعم كيكسا بولو ليعرف بوتا
 e هدننز و هحر ز ) ةلمع را ( روند هنس هرواح بو کسا شتلهراب هاعح كار

 | ]| ,نلوم رج ره قالخا یا لیاعر بوت لاقو رد لیباعر یعج روتید 4 و سا
۰ 

 بو رب

۳ aii 

۳ 



 هشت

 لطر هیفام لاق رد هنس انعم دادو لدع يلي كنار هج نکلای لطرو ریکلاو

 دآ قجاو نونو و ریا لطر لحر لاقب رونیدهمدآ تشوکو ویلسو لدعیا
 قن وه ردزباج هد هل رک كنار هدن ون روند هنا تلکرا هدو رو تسحو روند

 همدآ نوزواو روند همدآ نیلو مالم یخدو هدننزو نسحم ( لط لا ) رد هلطر

 هلغاب یحاص هدنن زولیعفت (لیط رنلا) لیوط اذکو نیایآ لطرم لجر لاقب روند _
 لاش رد هنس انعم قمردنلاص كترهدیا مالموزود بوجا یرلفح روف بوتیلغای
 یرلکدد لطر ی هنسنرو هلسراو هاخراو هرسک نهدناب هنیل اذا رعشلا .لط ر

 هلطر لاق ردقع رانط لطر لطر دارم هک رد هنس اعم قراط هلا روم نزو
 كيءهزه ( لاطرالا ) رد مضومر هليس هنن رغصم ( ءاليطرلا ) لاطرالب هنزواذا
 هلراصاذا لحرلا لطرا لاش رد هنس انعم قلوا یداو هروح كمدآ رب هل مسک

 رد هنس انعمقلوا كوبلسو كشرک یرلقلوف كمدآر لاطرا ضعیلادنعو لط ردلو
 ندي وب كالا هلیصف كن ار ( لطرلا ) هاذا تخزتسا اذا لج رل لط را لاش
 ك هن سر و ادع اذا لوالا بابلا نم رلط ر لخ را لطر لاقب رد هنس اعم

 *یشلا لطر لاق ردهنس انعم قم ردشنراط بویلقو هلا لا نوعا كلب! یرادقم

 رد هنسانعم كم رود كب هنوکس كنيعو یصفكار ( لعرلا ) هنزو ف رعیل»راراذا

 رد هنس انعم لاج هحلقوا دید انعط هنعطاذا ثلاثلا بارلا نم العر هلعر لاش
 رونید هنجوا یرویس شقجیکنورم كغاط لعرو هب هعفناذا فیسلاب هلعر لاد

 هاج لاش رد رابع ندسابل نالوا هدننکا كمدا لحرلا لعرو هنسانمم جلا فنا
 یندو ےل سک كن هرمه ( لاعرالا ) ردبدآ منتوءر لعرو ه اب یا مار

 هدننزو هرم ( ةلعر) ) اددشانعط هدمط اذا هلعرا لاقي رد هنس انعم كتر ود كب
 بونلید هح رادقم رم ندننمهنیک | كن رلقلوف تكنويقو كب هقانو روند هنس وق هود

 ه رد نالیسک هدنهطوم تنسو روند ههرا, نالپ دیق راص هدنز رط هبوک ییادخ

 رود هنحاغا امرخ نو زوا لوو ات هن-اعا اه رخ نالوا انفو رتک یسهو.مو رونید

 لایع یا لع ر هل لاش رونلوا قالطا هس رولوا ربذک لوق ىلع هل ایع كبشک و

 یمرطب ضیبلا د ءو اهتم دقم وا هاف لیخانم هعطق یا العر تبار لاش رود

 لیعاراو اعراو لاعر یعجرونبد هنکولپ یراوس نالوا یرادقم شب یرکی دوج ای
 اهل اوا یا حایرلا لیع ارا هنمو ساس الا ف لاق ر ج هلوا عطا عج هک ر واک

 رش وبشا زونلوایالطا هدهکولب رادقلوانالوا ندنسنح ق هک رولوا هاک لعرو
 هک رکء ردص و صنم هدنس انعم نب فار ز ةرغلوا مهف سرف ندموفم لیخ هلیدبس نه

 روند هرلیر اوس هحزآ كولبر دوب هدننزو ریما ( لیع رلا ) هلوا قالطا از

 هدننزو ارج ( هالعرلا ) ةليلقلا لیخ نم ةعطقلا یهو لوالا لیعرل ف ثئح لوقت



TIT 

 هدنلزو همرکم ( ةلسراا ) رقحمال ةريفسیالسر ةي راج لقب روند زيف كج وك
 هدکنو قمع و لوف ىلع رونید هغان ادرک ناقراص بونلاص یرغ وط هب هني س

 ةلبوط ةدالف ىا ةلسم اهقنع فو تئاج لاق رونید هتنالوا هن ارا هلبس 4 وقم

 نب دعا ردع ( ةلسراا تیداحالا ) اهریغو ز را اهبف ةد الفوا ردصلایع عقت

 داتحا را یک ات هلا هستم دیناسا یئآ تدحم هک روتل وا یالطا هدیدخ لوک
 نامه كلر هيلا ی ی هباعص ندیا قيات ند دام یمبات لواو بودا تیاورو

 جراد هوا ردا تیاور ندیوب فرط هلیناونع لسو هبلع هللا یلص هللا لوسر لاق
 تد اور هرزوا جانو رکا یرصد نسحو یو لوےکمو بيسملا ن د هس کرد

 تدحا اهیورب یتلا یهو ةلس رلا ثیءاحال فو لس را ثیدل"یف ءاچ لاقب رلیدلیا

 ایا رکذو لسو هیلع یاس هلا ىلص هللا لوسز لاق یعباتلا لو مث یعباتنایا
 ردفلتع یقالطا لعص هد دح نالوا عوف رمو یھٹنم هدن و دام ندیعبات هک رد مجربم

 را. دلبا قالطا هیهقف لوصا لها هک هنن یدلبا قالطا بیطخو یدلبا قالطا کاح

 رد هنسانعمتتسبا سوت هودیروس ئر وس هنسددنک هکر ندمدآ رب (لاسزن-الا)

 سنا هر زوا لاکا هلا هسک ر و الرا لبالا ىلا لسرا هل لاقاذا هنم لسزتسا لاقت

 اب اعهیب بولیاب اک | نیفلوا فرطر, تشجوو فلکت ندنرل هنایم هاکلیا ادیب تعلاو
 هل اعم بایحا شسفیلکت هک ردلمعتسم هدس انعم كليا هلم اعم هلطاسا هناخ اتسک
 قق رام بول واقع رونق جامو سن اتساو )طیتسا ادای لش زاشا.لاقب زدیم
 هدننزو باتک ( لاسرلا ) اطبس راص اذا رعشلا لس راسا لاقش رد هنمانعمقلوا

 ( تالسرلا ) هل مک كنار رد لسر یدرفش» روئلوا قالطا هنراقایا كنود

 لاعت هلوقهنمو ردکعد رلهنسن شفلوا لاسرا ردیعج كسره هک هدننزو تامرکم
 یسکو یصفكنار ( لطرلا ) لیخاوا ةكتاللاوا حایرلایا [ افرع تالسرلاو ]

 كح راش ردمهرد قرق هیقواره ردبرایعم كننزو هیفوا ییانوا هلیئوکس كناطو
 ییدلبا فی رعذ ثقلوم هک ردبم اش لط ر یر رد هن وک کیا لطر هروک هتناس

 هلبا مرد زکس یعرکی زوب هکردید ادغب یرو رولوا مهرد ناسکس زویترد ردوب
 یهنا یذلیا نار ذک هدنس هدام وکم یلیصقت ردت رابع ندمه رد ع ایسا ةعبرا

 لطرو امه رد نوعبرا ةيقوالاو ةيقوا ةردع اننا وهو انس لطر یدنع لوقت
 روند هنالغوا برات هغولبو فیصذیا لطر مالغ لاق روند هبالغوا هروح

 هنالغ وا ربنص شمالو ماکهایرلکیک كندوحو زونه لوق یلعهنس انعم یقهارم
 راپتخا فیعض یدوحوو نيایا لطر لحر لاق روند همدآ نيلو م المو رونید

 هغاوا باس وتسسم یادم شععاب مدقهکلرپشم را و هکلکش رکو : ؟لکو ماسلوق ىلع همدآ
 دی اخ زا و نیلا ب ه اذوا گی رکی ا لطرلحر لاش رود ن ةه ۱ وص دهی Ye 2 ج

 ریکلا و
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 لسرللا اتيا لوس لاو هدعب :ردرظان هب .یلصا:زدنصم (نالوا. لمهتسم هدنلزنم منا |

 همدا رپلوسرو ؛یهتنا.یدنلوا رک نر هکهتن ارد لعفم ینعع هکرد رظا هزفصو لوق |)

 هلوسر وه لاق روند: همدآ ندیا تقفاوم هدراصوصخ راسو هدنتش دایقوا |
 هل ربیربو ردرهتشم لبسر هدانعمو هک رید حرابش هرهغو لضنلاق هل قفاوملایا |

 هدننزو لع افت ) لبس !زبلا ( رول وا قالطا لیس ر هارب ره كرلمدا نشا ربح

 ضعب ىلا مهضعب لسرا اذا اولسارت لاش هنسانعم قم اللو ىجا هیر یر |

 قالطا هنوناخ نالوا, والیفو نوزوا ,كي ,یراردلان ملرس هپنب لعاف مسا (:لسا رملا ۱(
 كلوکود هنسیدنکو .هتلیوطلا ,اهیقاسق یعشلا ةربنکلایا لضارم ةارمالاقب روناوا |

 ملیکا ندا همطح روند هر وع ندیا فا یا رم هد رب ها E 4 ندا همطحو |

 لسارت تئاک ادا لسام ارم لاسقب نوسان وجا رخآ رکو نوف یبنک
 هحوق كب دوخای روند ی شالا تقرافم ندنح وز ضعباا دعو .باطخا

 كح وز دوخای روبد دب ال وا شابا تافو یرا د وجای نود ب هبشا وا هدروذاس و

 لبامعتسا بوبل وا م ره هدندوجو زونهو هلکه نس ,ینکج هدیا,قیلط سپ دنک
 هارب هبلکن ا بودا نزن هلدسف :قمراودرخآ جوز نیذوا یسهیق ټیجالص
 بنس وااهجوز اهقزاف؛ دق تناکراذا لس ارم ماما لاق نوت دا هننالوا رولر

 هلسام هداروب دیش اهیفو هٍلس ار وروخال نرنف قالطلا هم تاینحا وا اهج وز تاموا ۱

 رونلوا:قالطا هکروک یکیا هدند هیس هیت ( نالسارا ) رد هنسانعم توش :ربخ

 نیفکلا اقیع هدنلع فتکو رونلوا قالطا هرمط ییا عقاو هد زاك روك لوق ىلع
 کیا هک رایدلیا ریبیسفت, هللا ناتلباو راضعبو رد راشلیا طلغ لن مبا مسر ها وذع

 بل رلکک كروک کیا دوخای رد رلشاب زوما هک ردو یتیدلو , تیاهن هل رلو زاب .
 كنسهک لسر هک ندنظفل ثالبسد هلیبس هب وغصم,( تالیسا.) رد رلجوا

 هعک الم و هجا وب رد رغصم دیآ رد همی اعم یو قفر هک هل صسک با ردبعج |

 ندنآ رد كىس N ۳ و قفر هک هل رسک كنار ردبعجچ تنم: نت وکار نوه

 هنالیسر ىلع هالکلا لا لاقي هنمو رولوا هنس انعم تنوکس نوههص#أو رد رغفصم

 هدننزو هبانک ( هلاسر ما ) ردیدآ كجو رب هلیسهبنب رغصم ( لیسرلا ) هب نواهتیا

 :رد هنسم انعم ,لوسر هدنن زو. ویما ( لیسرلا ) ردبس هینک كنشوق لارق یشید

 لاش رونلوا قالطا هروغ ویو هرغیآو فیطل یا لیسر ؟یثز لاق روند. هب هتسن ,

 نیل ربخب هللا هسکرت هک رد هنس انعم لسارعو الف يا لسرلايلا اليسر لیترا

 شماوک هجارفو شماغتوط راج زونه دین ( لسرلا ) بذعیا لیسرءام لاق
 وي نا ۶ ہا دو یا کر ع ده

 ۷۱ تبع
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A:یار زا  

 بلا یرلخاش نالک هدک وا نک ردنک ندلحم یلزامرواو لج اعا ر دار هکیدند

 ىحانم تور هلفلوا نوف ناش كلبا فرطرب بوئرط هئبلا نوا قجخآ لوت

 ردكم د نمرویلاض ندنرالا وند نوملتا رازطا بوتفوط هنتیفز یرلخاش لوا مدآ
 هک ا ترم عفدو تعم لاضرا هدمدمهو ها رمه هششه نالوا توتف تحاص

 « لاتشا زوالوا قالطا هفوا كحاوک لانحو ردهانک ندکعذآ زولوا فصتم

 نالوا هننسائعم كمردنوک العفو :یرمدک كنار.( "هلاسرلا 7 ریغض یا انس لق

 هک رد خراش لات رو ةلاسرب هثاس را" لوقت رود هکللعلبا دنا "ندلادسزا
 هزیغمم بانک سپ رازدلبا قالطا هلاسر :دهب هان یغیدلوا لماح كئیعلبا مسوتلا

 (لیسرلاو ) هدتنزو روبص ( لّوسرلا ) "رولوا نیندرم زا "قالطا "هلاسر
 لیسرو لوسرپ مهالسرا لاق ند هتسانعم. هلاسر )كليا هدرلتوب هدننزو ریما

 هدمب یک زیزاو لوبف" ندراردصم لصالاق رنو هزوک نایب العراش لار یا
 تفضولوسرو. لبنتا " رد وج1 تف كزلن واو یدنلوا :لامطتسا قزردلوا ردصم رسا

 هل: خمط "رولک لشرو"رولک لسرا یعجب هنتشسانعم لتسم روتد اه یخلیا رولوا

 ةیاکحیف للاسعت هلوقو هلسرم یا هلوسر وه لاق هدننزو هال ؛رولک ءالسرو

 الوعف نال لسر له او [ نیلاعلا برا لوسزانا ال وقف ] نوراته هیخاو سوم
 بفصو "دارم هداروب عجاو دسحاولاو تنوااو رک ذلا المتهبف "یوتسب الیعفو
 ثفصو ردو یدارع تفلوم هللا هیلاقع دن رقو ردلیعفو لوعف نالوا رذنااب

 ريك دب تالذک هس رولوا لوعفم ینعع .لیعفو ب ولوا لعاف. مع لوعف نالوا
 دآفا هسرولوا لواع-هلا قش لیمفو لومف تلك زول وا ایان” یهاتوچ

 نم قیبعج یتد هینننو رولوا كعد هلاسرلا وذ لوسر سپ ردیواسم یعجو
 ی دلیا سر هلتتءاونع لدر بویعد الوسر للقب او هفذ ۇم ندنفیدلوا
 هلوهسلا یلع-ثاعبنا یسهدام هلاسزو لسر وبلا ءرزوا یفیذلوا ادافتسم ندر اسب و

 هدنزو هبات هلاسرو رد نصف هک لیتر وا زوک دم هخورذغ و خو مآ هنشانعم

 یمانعم كابعلبا ندانعموب آرد لیسرو لوسر صو ندوب رد هنس انعم لاها ریش
 نیت اضح یربتقت هل "لس الا هدازو سپ "یسلوا یر لوسز ناو دلتا

 هلا نر لصالطاو رد وجا راتعشا یتنیدل وا لعغم ی٤ لوعف دوخ ای نوا

 قلوا ىا هدنعب هنتس انعم لهسا ريس ردراردصم "لضالاق لیشزولوسرو
 ردلکد فرصته ی زعف ندانععویو یدنلوا لامعتشا یر را صف ات اب
 لامعتسا,رونلوا لامعتسا قرهلوا فصو ةفلابم انضعبو هادنل زنم منا .اضعب هدعب
 هديا لامعتساو, نویلوا یواتسم :یعجو د زغم هلفلوا ظل: نهد تبزدصم «دلوا

 نلوق رغحاو رومنصک و :ةلاس زا متالاو ادتا" كل وَ هکندلاقو رد وصم یعجو هبنش
SN eکم هوس سوت ام نوه دم کحح  

 مسا
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 تع الم بوعا داد و فنعو روز هدشیا ر N EE هنسادعم هدونو اتو قفر

 هداسرو هلسر يلع هو لا ا 1 هم و رد رابع نده وط هلبه> و اتو تلوهسو

 قفر ییع دگناو قف را یا كتلسر ىلعو ثالسر ىلع لقب و ةدو ناو قفرلا ىلع ییا

 لسرو ردقلعتم اسباب شا لعف رد فرح ىلع هداروب ليف یاد توط دم الم و

 نیل یا لس ر هقاننایام لاقي هیتدسا دم ی را ردا اه: اتم رونل وا قالطا هد وس قوح

 1 هکر دنک# ققلوا لج ېد هب هیامز کل ذک ردنیصمم یی هعنابم ینهلک ام هداروب ناک ام

 لسر برسه لاق رونلوا قالطا هنح وا كالوف كن و رول وا هک هن ون هد دم

 هلا هلجعو فذع یشیار هدننزو لعن ( لسرتنا ) هدضع فرط یا شرفلا

 لقب هنمو رد هنسانعم قوط هتسهآ هتسهآ هاتو تلوهسو قفر بویعوط
 مهدآ رب ءلرمسک تهنمه ( لاسدالا ) لهو قفرتو دلنا اذا هنآرفف لسرت
 ' موقلا سرا لاش رد هنسانعم قلوا قوج یدوس ندنغیدلوا ولدوس یسبشاوم

 لاقب رد هنسانعم قلوا یحاص یرلیروس یجک و نوبقو هودو مهلسر رثک اذا

 هلطباسد هرزوا هسک رب یدآ ریو عیاطق یا لاسرا یوذ اوراص اذا موفلا لسرا
 بودا بیست و هل و هيلع هطل اذا هيلع هاسرا لاق ردهنسانعم قاف هل ا وح

 هنلاحیدنک و هنشاب یدنک و هقلطا اذا هلسرا لاش رد هنسانعم كمر ویلاص

 رد هنسانعم قمللوو كمردنوک و هلمها اذا هلسرا لات رد هسانعم قموق

 یسشاو» دوب هدشنزو لیعفت ( لیسرتنا ) هيلا ههحو اذا هيلا هلسرا لاقي

 مهلسر رتک اذا موقلا لسر لاش ردهنسانعم قلوا ناوارف یدوس )را ولد وس

 یأتو تنوکسو قفر NEE gi نأرق هکر د هنسانعم لیتر لبسرتو
 ود لو ل لا ردنرابع ندکلیا تأرق هلننهج رب دنو

 ( لسرلا ) لسرلا اهتیقس اذا ینالصف تلسر لوقت رد هنسانعم كمرحا دوم

 لسر ریس لاق روند هشیوروب نالوا هایهحو تعالمو تلوهس هدتنزو لښن

 یوم رونید هبهود نیرو راومهو فیطل یک ناور بآ هلتعالمو لهس یا
 قفراصبویلوا قجرویقو ريسلا لهسلا یا ةلسر ةفانو لسر ريعب لقب ردهلسر
 هد زو هرم ( ةلسرلا ) لسزسم یا لسر رعش لاش رود هحاص نالوا

 هددشزو بارم ( لاسربا ) لسک یا ةلسر هلاش رد هئسانعم روتفو لک
 سلا هلعس یا لات ایس رم ةقا لاش روئید هبقا ولشیورو ءرلمو فیط) ك

 ےک لاس عفاو لف مت اص ق ءا لا: نوکیا * كى رعو زد لیسایم يعج

 هکر دانم یسانعم هقلح یف همقللا لسنوکیال ردند هبانک< باب وو رد ةغلام ندلاس زا
 ید: کک هح گلاب ی همقل مدآ نالوا زاوک ام ی ره وح تورو توتف هدنتاذ
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 لوذرو لاذرا یمج كنچوا هد-انعم "یدر رود هن رنک و ةتسورک ثئبش ره
 كلبذر یکیاوب هک رولک لاذرو هدشنزو هاله رواک هالذرو هرم كنار رولک
 یواضیهدنسهب رک ةيالا [ اساذارا رهنیذناالا ] هک رد مرم رولک نلذراو ردبعج
 نالوا س ۳ هوا تشص ی ۳ لذراو ز دیه تنسهلک ل لذ را لذا را هکر دید

 لع افا ۳ ڪ ما هه وا ی مس هل اب نکد هل كنار ردقلوا لدر يج

 كحابصم بحاص نکس یدن) وا فذح ید وصوم هلمه> وب ىح یدنلوج هرزوا

 بلک و بلک رد مج تنه لزر لوا رديه كلذرا لذا را هرو هات

 ( ةلوذراو ) هدنزو هاهح ( ةلذرلا ) رولوا علا عج لذارا یب یک باک او
 هلاذر لذرو ؟یشاوا لحرلا لذر لاش رد هنسانعم قوا لیذر هد زو همو#

 لیذر هدنزو لزع ( لذرلا ) الیذر ناك اذا عبارلاو سءاملا بابثا نم هلوذرو
 ( لذرالا ) الیذرپ هلعح اذا لوالا بابلانم الذر هلذر لاش رد هنسانعم قاق

 كمدآ رو هدر ی ٤ هلذ را لاق رد هنسانعم كليا لیذر یدو هل رسک كنه زمه

 هلذرا لاق رد هو اس الو قذوا Hag لیدر تاذناب یرلمده و نا راب و باما

 كنهنسن ره هلمد كرلار ( ةلاذرلاو ) ( لاذرا ) *الذر هاا راص اذا لحرلا

 لا روید هنن رثک و هنسووک نالق ورک هرگدندک دنلتروک وا بولس یسواآ

 تلصخ هدننزو هنیفس ( ةلبلدرلا ) هدیح یتنام یهو هتناذرو رقلا لذرنم اذه

 (لاذرتسالا)ةلیطف دض ةلذر ه لاقب ردیلب 8۰ دایضف ردهنسانعم هيد هو هگیدر

 هذ را لو رد هنس انعم بلا دع لیذرو راک بور وک شوخات یی هند ر

 هد زو لک ۱ ( رمل معلا لذراو ) هدشزو یرابج( رسعلالاذر ) هداعسا دص

 ی وذو همان تس وہ ةنغامد بول وا ه وتعم و تو رف 2 ه:_سانعم رمع)ا هوسا

 هنمعد رول وا ی وهم نایسنو مه ءوس هند و ۱ ی راط لاح و نهو هرس کو

 مرهلاوهو هءرسا ىا هذراو رمعلا ىلاذر ىلادر لا رولوا لقتنم هنتربس لافطا

 رد هل رابع ۵« ویا رمع)ا لذ را ۳ یرابح لاذرو ےےےج ةت هدار رو فافاو

 یرابح سپ ردزاچ,ةاهاادنع ؟فثک اوب هک ردهدنویدقن ر معلا يا 9 لوف لاذر

 لوق ىلع هرلهودو فام دعبطق یا هم لسر لاب رد لاسرا یج رونید هه رس رز و

 لبالا یا لسرلاب ءاج لاش رونید 4یروع رب ندنمسق یسک و نویق ندءود
 یک وص هود رولوا ردءصم هكا بو هر او هاسرو لسرو مغلانمو اهم عیطقناو

 بابلان ۳ هلاس رو ااا ربعنا لسر لاقب رک هت تسانعم قوا ررو مالمو راومه

 لاق رد هنسانعم قلوا قفراص بویلوا قحریویق جاصو السر ناک اذا عبارلا

 2 9000200 ( لرلا ) المر ناک اذا اوو السر نجلا ون

 قفر
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 : لیحار ) ًاولقتنا اذا مؤفلأ لحرت لاق رد هنسانعم 7 هو رک ۱
 ( اخر )ل ردیفسا یرلهدلاو كن رلئمنبچ مالسلا هیلضو | ین ىلع رميت باسو

 كمروجوک هدنزور لیعفت ( لرحرتلا ) ربیدا كغاط مصير مک كنار
 لامعتسا قر هل و مع با لمحر و هناکم ن ه هتنعظا یا هتلحر لوش رد هتس اتهم

 هبلاش روند و نق لوق لع در نالوا او و كنهود ضعب روئوآ

 روند همدا نحوک اخ 7 ) لحارلا ) نيفتكلا ىلع ة ةرجوا ةبهش وهو لیحرت

 رد رد را O هدنن زو هل ) =رىملا ( هدننزو مکر دا یھ |

 رفاسلا اهعطش ین ع)ا ةفاساا یهو ةلحم امهش لاقي رونید هب هفاسم یا وقت

 مدراب هدنصوصخ .یمجوک .كمدآ م هدر و ها( هلحا زا )۶۶ رو
 ند هسک رب ( لاحرتسالا ) هتلحز لع هواع اذا هلحار لاق رد هستم كادآ

 لاقت رد هنسانعم كقشيا ینسجوک هج الج نوجا قلوآ قبفرو نواعم هیدنک
 هلحار هنسدنک دوحای ین يسهر وا نالا هنسهود هدن و هللح ر نا هلأ اذا ا

 هدنبالو مان هربح هدنن زو بانك, ( لاحرلا ) ردلقم ىد يرلانعم كمسیا یس هرو
 یمباثل دع نب دلا هدزو دادش ( لاحرلاوا ) روند «رادجلق شفلوا ج

 ن دمع نیلعو لاحرلا نورعو رذنلا نب لاحرو یناطلادیبع نإ ةبقع لاحرلاوباو
 لبس ةي لعاف مسا ( ةلح سل ) ردرعاش هررع ی لاحرو ردراتدم لاحر

 قدزرف ( تالار ۳ 4. ۳ یا لح رسم هقا لاش روند هب هقا 13 یروص

 ندعوقرم تب رد ران الا شفنءو +-الا داره ردشاوا عذاو هد ۳ ا ما

 رديت م هم راعنارمصیف نم هوا یا نم * دفیطف لک ثالوخار رنهیلع 5 وب (یدارم

 ردىعسا شاق هحالا هنوک ر ها یدن)وا رک ذ هک ردلوحأر ید رفم سن

 ( لخرلاو ) هلاخ ( ةلخ او ) هلیوکسكنهمجحم یانو یرمسک كنار ( لخرل)
 كنار رولک لاخرو لحزا یعج روند هیزوف یشد دا RT فک"

 زو هليڪف كنار رولک هلحرو هلرسک كنار زواک نالخرو 4مو یرسک

 سرفر صوص# هالک ن رفعح ونب هدننزو ربب ز ) لیحر ( هدننزو هبتع رول

 ةمذآ زو ولط هنأ هدننزو بعطرق ( لخدرالا ) ردیدج كندح مان ككرابم نت

 يسدایزو تلاصا كسه رمه یدلیآ رک د ید هدنلضف هّرمه یو فلم رود

 هدنزو لحر لا نینلسهء نیعو لاد ( لعدزا ) تن هفالتخا نالوا هد اب

 (لذرلا ) دالوالارانصوهو ربثک لعدر هللاثی رود هدالوا ولی رو هروج
 هدنن ژورپما ( لیذراو ) ءدنزو بارغ ( لاذراو ) لینوکس لاو یحق كار

 گیل مبهم VES INR ROT OY هما لوق يلع روند هبسک هامورفو سسخو نود هدشزو لهجا 8 لذرالاو اب

 | اص هل رسک كنار ( ةلحرلا ) ردن ظد رب هدننزو هنيه ( دایر و ا ردنا

۱ 
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 قالبحشقل آیراتالاندنرلترم هو اهلاح راهیلع تاک اذا لحرق لبا لاق روند مود

 هکر وند هه ود نالوا رار هام وب 4: رژوا ی۶ نايا ۸ هالا ) ةلحا لاو (

 دواب لزا کا راس فن هل رابع لد را نال ۸1 الا فو و ول وا دادم و نوت

 ردد رفم اص هان ومو رک 2 هرو ايب شرک رولوا مهفتم قاوافصو هب قان

 یدارم كفل زە هل:یحو ر ا صیصخت هب هق اب رلمق»ز هروک هنر كحابصم و

 لوب هلغاوا اض هوکرو لج نالوا یتيحالص هغمروا نالا سب ردا قاواو
 رافع الا ىلع ىوقلا ربهبلان ۳ ةلحا ر 1 هد اهن و رولوا كعد یس هود تن و یهود

 لوق .هلعلوا رقم هل رابغ هغلاتملل نف ءاهلاو هاوس هيف قنالاو Py لاجتالاو

 رد اس انعم قلق i 4 r كلة مع( لاخزالا ( رددب ٌوعیروک ذم

 را رب هحوک لامل وا انا وت بور و هرکسند:دلقرآ ود تكالذک کفش در ه رهلخ

 4.دآ ز ودلع رلا تقاطاف لارد دق تنناذا لنالا تلحزا ل رد ةنشانعم .قل وا

 لحمدرب لاش ۳۱ وا شوقنع ی رات رو نالا هدنا ه6ناونید دب ی اتو هشاخلوش هدننزو

 حراتشلا لاق ردن ري سقت تیر هلک لخ لم لوا ارز زدلکد قفا ومو لیح

 هایش لونش هدننزو زج ( *النعرا ) رونید هود" ثاکرات اونو یوق

 ص2

 هبکر

 تراک اذا -ریعبلا لح را لاق ردهنسادعف قلو تناتمو توق بونل هفزرا هرکص

 قعروا نالا ییقشفاپ هی هود هد. زو دارت ( لا رآ ( ارا و ۶ رفس یا لن زوم

 ۱ ولن الا هدمن زو 4م طعم 1 ةلح را ) روند ذآ نالوا ردهاد و قرا هات وی

 | ٹناک ذا ةلحم لبا لاش ردنوحا هلازا"یناس هدنو رولوا دنم هلک 5ة رلود
 ۱ هدننزو هلو ) 4لوح راو ( هدنزو رود ) لورا ( لاحنرلا اهنع تم ودف

 رد لحاور ج كن دا ٣ر قح ردن وا ۳۹ 9 ءهاه هدنص وضح رڪ دم

 ٠ مظم( لح رلا ) ةلحار ماطعا اذا االف لح را لقبر رد 4 ةتساتعم كم ربو ء هلا ر
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 ۱ هدشنزو رب ( لسرزلا ) لاخزلا ی واست ةي نشف دق "ین سنا :!لخ رللا لاق

 ۱ کو یا واخر اح لاھ هوا شکیلا لعد وشر هاو ایا یک زون :ةنویق

 | عاب نالواقآ یئرص هحرکلاپ هدننزو رج"( لحرالا ) هنکعوا یا اهرهظو
 أ لع ( لحرتلا ) ظقف رهظلا لميا وسا یا لحرا سرف لا روتنذ

 ۱ ا هڪ ر لاقي ردلمعتتم هنینا:هف كا م هورکم نما 7 دمدآ ر هدنزو



۱ 

N 

 ند زن تعاعو ید ۾ 1 ماع نت بعک و ی ا نیم اعهکر لمس ہل E ۰ ادن زو هیهج

 نودایصیا لبجا را مه لاقت ر دیعج كن هلح را هک 1 ۳ (لیحا الا اردو

 هد رعم ق هود دساخ ( لوحارلاو ) هلی وک-كدلمهم یاحو یصفكنار(لح ) 
 لح رلادشل فب هل رسک كنار ردااحرو ۳ "شافاوسلف ردلحرا یعج روید هننالا و

 قالطا ین ا وام کسم كن اسنا لحرو هیاغ هك یا ریعلالع لوحازاو

 هاناو بابے ہا نالوا یضصتسم كيدآرو هنکسم یا نالف لحر اده لاق روئلوا

 9 لحر ئ ها> ر ىلا لاش رون)وا ريد یقلیها سو ه و روا کولا قالطا

 لاش رود هب ربا كن آ هدنن ز و تانک( ةلاحرلا ( ثانالانرم یاس لام یه و ريعبلا

 63ا هک رونید ه ربا نالوا زقاق ضعبلا دعو ج رسا یا سرف) ىلع هلاح رلادش

 كلیفط ن ماع هلاحرو رارومال وق هدنتفو یثوق یر هروب رابع رولوا ندنوک .

 ردندناوصا قحهرغاج نوعا قغاص یویق هاحر هلاحراررکمو ردیمسا یہ رف

 كنءود هدننز لح ( لح را ) ردبقل كنهواعم نن بەك نب ةيوامم ( هلاح زاوذ )
 هطح اذا ثلاثا بابلانوم الحر ریعبلا لحر لاق رد هنسانعم قمروا نالا هنر
 لحر لاق ردهنسانعم جوک هرخآ لزم ندلزیمر لرحرو لحرو لحرا هلع

 هنتسانعم قارا هاو ھهق, هرزوا هکر و لقتنا ذا الیحرو الح ر ناکلا نع

 هالعاذا هفیسب االف لحر لاق ردا اغلا یکن الاب هنبزوا یف هک ایوکرد)معتیم
 لیکل لاغ رد هن انعم مروا نالاب هبەود حدو دنن زو لاستفا ( لاح رالا )

 لاق رد هنساذعم نوت بوغا یک کلب بویم روط الصا هودو هلح ر ینیعع ریعبثا

 ناکلانع مولا ل را, لا ر ۷ ی جوک و یضعو راساذ! ريعبلا زا

 لبح روروئید هبهودشا روا نالا هدنن زو ریما ( لیحرلاو لوح رلا ) اولفتنا انا

 یوق یا لیحر لج لاق رونید ههود كکرا نالوا اناوتو یوق هدنناب كم روب

 لاح رایسا وهو لیح را مو ادغلاق زد هنساذعم ردعا ندناحر و رساا له

 ردعوت ءانب هلرسک كنار ( ةلحلا ) ردبتآ لزنمرپ هدننپ هرصب هللا هکمو موقنا
 یه زونلوآ ری ملا شژوا نالاب ندنآ هک رونبد ةه قهروا نالاب ههود

 هدنصومسخ عروب هلو یرسک تبار اهلحروب لبالل لحرلایا لح را نما ا
 تن ارهلح رو رمسلایلعیو# یا هلح رود و هلح رود ریمپل .ةب رول وا قالطا ه2)۶ ابط نالوا

 انلاح رایا اتاحر تبرف لوقت رد هنسانعم هچوک ردعسا ندلارا هل سکو یی

 هدصقمو تم نانلوالاصرا هح ونو دصق هليو ردعسا هل رک كنار ضبلادنعو

 هدصقا یذلا هحولا یا یاحرو ةكمو لا رالیا ةلح زاموب ادغ لاش روند

 هسخو رد وا معفن ی ریست هلا لاح را تل وم هدارو هلا لح را نادب راو

 یکششد لاق روعید هوس نالوا هعفد ر هلی كنار هلحرو رداکد یردصم یانعمآ



۱۳۸ 
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 تبا قوچ هدنا هک رونید هتتبنم ۵ رج یرلکدید عفرع هدفلحاغاو هدرازنج رب
 لجر عج روند ه؛سیدنفا وص نافآ ههوا زود نده قلكاطهراقو رول وا

 هننوا زوسو رونید هنابن یرلکدبد بلوق یزوق یه« محو هدننزو بنع رولک
 ردوا تبسن هنقاج هلك هدهاکیا روند ید افلا ةلشو عارف روید

 هلبا رس را رب د هلح ر نم قجا هماع هدن وب ۰ هل>ر نم قجا وه « لا هئمو

 ( راما ر ) ردعضومرب هدنب ماش. هبا هفوک هل رسک كنار ( سبثلالجر )

 (لج اوذ]ردضومرب هدنافسا عوبرب ینب نزح ( رقباثلجر ) ردعضومر هدماش
 لحرلاش رونید هغارط هدننزو ربنم ( لجرلا ) ردببقل هلرعاش مان هبوت ن نامقل
 رونبد اف زق لوب عونصم ندرقابو ندشاطو طشلا یا لحرلاب هرعش

 (لیجارتلا)ساعلاو ةراج۱نم ردقلاوهو لج رلاب ماعطلا جلاب ردرکذ موی و
 هیس هلی لوعقم م -ا ( لج رم ۱۱ ( روند هن هزم ی رلکیدد نیک هلي ة كنا

 یرلتروص ناغزف ینعی یلجرم هدنا هکرونيد هنسهلوقم هدربو یلاهنو بوت 9
 لاش رار ا رب وصت ه محو ناغرق هل وکون یقاط یا عا آ هلوا شغل وا شن

 هکردهوفنع نا هدننزو دادش ( ںاجر ) لجارلاروص هیف تناکاذا لحرم 3۳
 بولواهدنرم هدعب یدلبا دوفوهح هلی هللا هفذح ون هب یهانیلاسر ترضح هاکرد

 لصا و هل ریشع2 تلالد كياط+ ن دز هدهماع ےیل هلکلیا عاسا هب اذک از ن)لیسد

 نب لاجدو ردشلنا یهو ران دبا مسر ها هلمهم یاح ینوب 23 ریعس لزامرسس
 یبا اطع نب اس لاجرلاوا ردندیماسا هدننزو باتک ( لاجر ) رد عاش دنه
 ردیاربط ج لاج ر نیا دیغو یدسلیا ثیدح ٹیاور نده رع یسهدلاو ردندح

 هقبط ینعب یب رد كرایک و كرلنوبق هدننزو ءاصیغ هلیسهینب رغصم ( ءالبح را )
 اهتدلوشعبدعب اهضعب ےقلاتدلواذا ب رعلالوقن رونلوا یالطا هنیرلم رغوط هقبط

 كويب لوش ( ةلجارلا ) رک ذیس اک ردهنسانعم نویلجر ءالیجرو ءالیجرلا
 هدننزو دعقم ( لجرلا ) ردبا لیمح ییابما شعب اکا نابوح کروند هحوق
 هدننزو نو رع (نویلجرلا) ردیعسا شاق یی دیشجرب “دننزو ربنم ( لحرباو )
 هدایز ندب آ هل رللوا هد ودو رکو ب یک وهآ هکر دتغاج رب هدفلس یکءالیحر

 رطلا نب یواو ییهابلا بهو نرتنمو تناغلا كيلا رلناو ىدا راردرهس

 (لجر) ردکید ثثرکوب تیافب هکرونید یلحر هدندرفم یدیا صاخشا مان ینزال
 طرف ن دیهسون هدننزو «[رج ( ءالحر ) ردندیماسا هل مک راز ( هل>رو )
 ( لحرلا ) ردمضومر هدهماع هدنتزو بنع ( لحر ]) و هدندرو

 یسیروای بو ءلوا ولفد ىس هغ زر هب هقان لوشو یدنلوا رکذ هکر رود هب هدانب

 (ةلیج رلاوذ)ةرورصع تسایا اهدلویلع لحار ةقان لاقن ةلوا ما هدتقو ییداید

 هبهح
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 یرلفغصو .هک هتل. ردل وبقم رفغ هکر ونټد هلیکس لماشردق هن کو هدنغایاوب نمف
 ةسماا,نلا هیلجر یدعنا ضا یا: لی رو ةلحر .سرفلاب لاق .یهنلوا رک ذ

 قما رط. لافصو جاص و ةلح ر یا لیجرت هب لاقب ر دعما یک ةلحر (لیجرثلا )
 هک اب وک ,ردلیهتسم هنسانعف تپ زقنو هنج رغم اذا  رعشلا تلج ۇل وقت رد هنتسانعم

 لینوکس كيجو یصف كنار ( لج رلا ) هاوق اذا :هلجر لاق رولوا نئسردنلفایا
 کرد هنسانعم قمروغوط هدلاح ینیدلوا راقچ یرلقیا لوا نادنشاب ۍندلو نوناخ |

 اذا لالا بابلا نم الغر اه دلو 3 رلا تلج ر لاش رونلوا ,ریبعت قمر رغ وط سرت

 قح روبق روا وا فطو یک سا کش لحرو ها لبق هالح ر تح رح ٹیعع ةتعضو

 لحرو رک ذیساکیدنل وا 2 دکر دد هد هلننتهف روند دععاض نالوای رغوط زود هلو

 لاق ردهنسانعم كم رویلاص هج رار رود نوسا هدتفو ییدلیذ یتساا ی یرواپ
 یتسانا .یسهلوقم قالغواو یزوقو ءاشام عنربل هما عم هلسرا .اذا ,لیصفلا لجاو
 زودهنو قحرویثهن ,یحاص. لج رو اهضع راذا هما یهبلا لج ر لاق رد هتانعم كعا

 یلاجرو لاجرا یعج.یدنلوا رکذ هکر دتفل هد هلنرتصف وند همدا .نالوا یرغوط

 ةدوعطاو.فط وبسلا نیبیا اجرو. یعشلا لحر لحر -لاق هدننزو یژاکش رولک |
 هازنا اذا سرفلایع للا ,لجر لاق رد هنسانعم. قعسا هغارسق فی. لد رو

 یجب هنسانعم :هدنود روند همدآ نکیروب ك یکلجار- هدننزو زبما (.لیجزلا )

 بلص ولقنابط و.هاشمیا لیح دو :لحار لحر لاق هدنزو یرکش رواک جو
 قالطا هباکم نالوادیعب فرط ییاو بلصیا لحر وه لاقي نونید هودا نیئهو

 هداروب ,نیفرطلا .دیعبیا لیجر ناک» لای وولوا جاع هربثک یشم هکروئلوا
 رولوا هلک طب ق وج ك هک رونب د ,هنآ لوشو ردللغ یر هخمن نیبشرطلا
 یکیرلت آ رانات هبل رت اعطق هبسنلوا باعنا ردقن ره بودیا اد تناتم کدال

 زونید هزوس شخایوس ههادبلاب و قرعنال بوکرطو4 تایل نسل

 قجرویفهنیکلجرو لجرو هدننزو فثک (لحرلا) لصرمیا لیجر مالک لاسش

 هطوبسلا نیبیا لجرو لج رو لحر رعشلاق روند هحاص نالوا یرغوط هو
 كن هرمه ( لاج رالا )روند همدآ نالوا هروا روکذم هحو یحاصو ةدوعطاو

 رد هن-انعم كمر ویلاص هج لس نوا كعا سانا هدنفو ییدلید, یرواپ هل مک

 كمرو تلهم هدم هنسنر همدآ رو هما م دلسرا ادا ليصفلا لحرا لاق

 ( ,لجرلا ) الجار هلعحوا هلهما اذا هلجرا. ل اقب رد .هنسانعم قلق»هدای دوخای
 زار هدقدارغوا هپ سیروس هکر کچ کرونو همدآ لوخ هابسهش لاف مسا

 یوشیف ,دارج س لج رب عقب, ناک اذا: لرم لحر لاقب هلوا ردنا ,بابک, بوتط
 .زکلاپ هل یک كنار( هلچ رلا) :رونیدهم.". نات وط هلب ر لقلت رال اواپا امف و اھت



 هم حس

 سو یی ای سن یار. یا

 و ے نار ها هد ا

 هرح ا هلکر خو قلیاو رول وا ی اطا هدادنیحاص-ج اط یاب واو رک دیس اک رواوا

 روا وا لامعا ید ۳ روس تآ هر لواو روید, شر ,وی)لاص ایئسم

 لو لاس م یا لحو سرف لاش. ر دب واسم ىعجو دارفا هلغطوا ردص)اب فصو

 (لج او ) ( لحاررلا ) لیلا لجر ناصدخا تاب,لاقب و و اذکو لبخا

 (لجر و ) هد: زو ربا ( لیحراو ) هدننزو فک( لی زا و ) هدنن زو سدن
 یھج كلحار روند همدآ هداب هدننزو نابع (,نالج راه ) هدننزو سش

 روک, لاجزو هلب لب دز تیجو یحف كنار رولک هلاجرو یک مایقو ماف رولک لاجر

 هلیدخف كنار رولک لاجرو .هلبفيفخ كيج و ئو كنار رولک اجرو هدننزو نامر
 كنارر ولک نالج رو ردیعج,كنظنل نالحر هدبح واكیوب هدنن زوی رکسرواک لحرو
 زولک هلج اول رک نارر ولک هلج رو هلې« كنا رر ولکهلجرویک نابکرو ټک ارل

 هکع روبكي هل سکو هلبصف كنار(ةلج را)رواک لیحاراولجا راویک هفغ راوفیغر
 هدکع رو هلی كنارضعبلادنعو یشلا ةدش یا ةلح لاو ةلخ را هذهام لاقب ر ونید
 یشلا ىلع ةوف یا ةلچ روذ وه لاقب نون ۳ : بانکی روب. هکر روند هغلقانابیط

 تمام کر دا هقلطاط هلوسک ید رل هدر بمون یدو هرکس ایچ اب
 هوا روثلوا یشع هج هدایپ بونا راپانندنکیدم هیلشیا راوط هلفلوا تشر دو پرص
 ةرح لاقب هلوا ناتسکنس نکلهلوا هجزود هچرک بویلوا روقج رفاچ لوق ىلع
 (لاجترالا) ةراعا ةربتک هب ولسو وا: اهبف لحرتپ ةنشخ یا .ءالح نو لچر
 لی را لاقب ردهنسانعم كم لا عضو هنتنا یرلتایا یغامقج یک لجر هدننزو لاعتفا |

 هاب رالیا ذاا ندحاغا یغنامفح ین هفشاط بارعا , هیلجر تح, هعضو اذا .دنزلا

 لاج راو ,راراقج كر هديا عضو هنتلا یغایا یتنیغ اشا بوتط هلیلا۔ینلک هی رقوب |

 قمصآ ندنرلفایا حذلا دعب لوق ىلع قلخب لب يح .یس هل وقم نویق

 یزوسو اباد رب ابقلع وا الخ ر اهلقع اذا ةاشلا ل را لاق رد هن سامعم

 هوس زابع ندکذیوس یعفد نیرمکلیا بیرو کف هک رد هتساتعم كلب وس ههادبلاب |

 دوعق د وحاټ کک ندب زت هک اب وڪڪ ر وئلوا زین با وخ راحت هددآ یملیوا

 لاش رد هانز ک ندکعد لصيف "لب رولوا شلو ااف یتعب الغار نی رسک ا

 هنسکرب بودیا كیرآر دوخ مدآ رب و هاته نا رغ س هب ماکت اذا مالک ا لحرا |

 د رقنا اذا آر لععرا لاق رد هتسانعم كيا لع زس داشرتساو ستر وشم هللا
 هعرو هلا نيک اتا و كارب هيف تد دیتساام یا تل رام *ن رها لاش هنم و "

 نیما و قلا نیب حوار اذا سرفلا لج را لاقب رد ,هنسانعم قسلاقت ا هدننب
 ىف ماعطلا مبط اذا اا لج را لاش ردهنسانعم كلا خط + ماعط هدناغرقو

 تاو یدنلوا رکذ هک ھل رد 42 تابام یشم توق هدننزو هف رغ ) هلج زا ( لجرملا

 كنج



 هر

 هک یک طیخو روند هنس هکر خ راج ۳ هک هت ردق و یدرفم نیا

 ردلاچرا عج رونید هئسد روس رغص هک ک راوصو رونید هنسب روس یشوق هود

 :قالطا هیصذو هصح نالوا هد هنسارو روند هنس هحاد كنن وط قایا لحرو

 رووا قالطا همدآ یو وا ناب و وا قوحو مهس یا هيف لحر هل لاق روئلوا

 هنسانعم تدشو سۆ و هفافو رقفو رونید هدغاک هداس زسوزاب و هنسانعم موؤذ

 رونلوا قالطا هرکنسعو هنسانع» هروذاف نود هننشص نایسناو دلماتم

 .یعج هدر انعمو م دقتلا یا ىل لح را لوقت ردلمعنسم هنسانعم مدقنو قیسو

 رد ینبم هنن روصت یایح روناوا قالطا هننامزو دهع كمدآر لحرو رد لاجرا

 رب ( با رفلا لحر ) هدهع ىلعو هنابیح ىف یا نالف لحر لع كل ذ ناک لاقب
 هلکنآ هک رونلوا قالطا هغاب هنوکتر و یدنلوا نایب هدنن هدام با رغ ردنای

 :لحر ) ِ لحصم الصاو نوعا نو عا یسب رواب رار دنا دنا یس ۶ كن ها

 دب نرمبال نالف لا هسنمو رونلوا قالطا هنس هشوک اشا ا ( سوقلا
 هل زفر وک لنگ رحاا لحر و ییفعلا نم نایلعلا اهننس یا الجر نم سوقنا

 هنبرب ره ندنرلحوا یکیا كقوا مهسلا لحرو هنسانعم رحاا جلخ رونلوا قالطا
 :دارطالح رو ردیمسا یناغاد هنوکر صوسخم ههود راطلا لحرو رونلوا یالطا

 هک رک دکر رذق> هوا تان نانلوا قالطا بنرز 9 هيث هب هیناع هاش
 وه لاق ردکعد را هلي هدای ز هدننزو لکا ( لحر الا ) رول ربع ا

 .ظع یا لجرا لجر لاقب روند همدآ وب یغایاو اه دشا یا نیلج رلا لجرا
 2 ردع وبطم ريغ ا روید هنآ نالوا لکان ردق هن رکو یایار و لج را

 ف ناک اذا لحرا س رف لاش رد ءالحر نوم هلوا ضب ردق مهرد ید هدننلآ

 .قلوا هدابب مدآر هلنیتهف ( لح زا ) ةرمصاشا ىلا ینءب ضاب هیلجر یدحا
 هسکرب رهظ هل نکی ۸ اذا عبارلا بابلا نم الجر لحرلا لحر لاق رد هتسانعم

 هکاهتن رد هناسانعم قلوا لیکتس ردق هنن رکو كنهبادو هبمدق یلف یشعف ینمو
 ىلا یب هیلحر یدحا ف ضا ناک اذا هبادلا تلحر لاق یدنلوا رکذ قصو

 هکءروبلاص هلیداناود نوسما یسانآ هسرلید نقره یتسد روای كنهود و ةیصاشا
 نالوا رک ذو رونلوا لامعمسا ید هدنس هل وتم یزوفو قالغوا تلذک روید

 یا كلج ر لح را برعنا لوقتو رک دیس اک رووا قالطا لجر هد هب یر واب

 كەد هلفب بیم ولام کراتین زابل آسم ی
 تبیسمو ناشر رب لیق طوبصم کر و+ابولوا لوغشمو دیقم هتناسو لاحیدنک اعاد

 قلوا یرغ وط كشوک هو قحرویق هب لاقصو حب اص و رد هبانک ن ندکءد هلیا

 فصو هدانعموو ةدومطاو هط ومسلا نيب ناك اذا رعشلا لحر لا ردهنسانعم



 شف او
 دوو,

 ۱ اتاق ۲۳2 3 لن رووا قالطا ههدآ م یورو ۷ اکو ةا لعار

 رولک هلحرو هل مک كبار رواک تالاجر و لاجر یمج كم ءاک لحرو لاک یا
 كل و كم رولک لج مو هدننزو هبنع رواک هلح رو هلبنرکم توجو یھ كنار

 الوا هکرید حراش هلاه رود هلجر هدشومو هدننزو 9 | رولک لحا راو هلیصف
 قالطالا ىلع قالطا هلحر هش وم ايا رولوا علا مج اج نالاجر تالاجر

 یسککر ا هک زد دبقم هل وناح نالوا هی هاجر یراق و عاضوا هکلب ردلکد

 لافت ( لجژتئا ) ردموسم هبوب هدبغار تاد رقم اعقاو رول وا ربمعت نداق
 تلح رپ لاق رد هنسهانعم قذوا یسککرا هدن را وطا و عاضوا ضب نواح هدنزو

 بکر اذا لحرلا لج ر لاق رد هنسانءد قوا هدا و لح زاك تراص اذا ةأرملا

 رون)وا لیدتش هدنیودام لار | رد هتسانعم لآ هد زا رل ايا یغامقح و هلحر

 نشور مان زدن وک ب راتاو شوکو هیلحر تح هعصو اذ" ديلا لح ر لاقت

 و ار ۹ یو فا ء٥ عفت را ادا راهننا لحر لاق رد هنسانعم قمل و

 اذآ رگبلا قو رگبلا لحرت لاق رد هدتاتعم كما ه ویق هلقابا زمدنكو سیا و

 یهماذا نالف لحر لاق رد هنسانعم ك٤ رو هداب و ید نا رين نم ۍعب لو

 ( ةيلوجرلا و ) هيض هرلار ( ةيلج راو ) ( ةلحرلاو ) ( ةيلوحرلا ) الجا
 لحر لاد هتسانعم كلرا لوا قرمد2م لعف ندرلتوب و ردراردصم لكف كنار

 هلیس هدایز هدننزو لذعفا ( لحرالا ) ثياوحرلاو ةيلحرلاو ةلج رو ةيلوحرلا نيب
 اغار هدننزو نسحم ( لحرلا )امه دخا يا نیلح را لحرا وه لاق ریکعد ر

 6 لترلا BR OS ةارما لابش روند: و اخ:نالوا رررغوط تک 1
 ششلوا رب وصتو شقن یزلت روص لاجر هدنا هکر وند ا لوش هدننزو طعم

 رارکت ینو فلوم هک رد حراش لاج را ةروص هبق ا لحم در لاقت هلوا

 بوت ىلغجعز عم نكل ردقج هلواوب ییدید علل لس لاو اب رق ارز ردشناا
 بارشا فل وم هدنس هدام لحر ی آ 0 = 0 ۳1۵ E وا كعد

 واط هلا رو روند همرلط نالوا شل وصو شالزو هدنغارار لحمو ردشنیا

 ( لخرلا) روید هرل هکرکحنالوا ير هناشنو را كن داق هدر و روند همولط
 نداد كخلد وا لوق ىلع هنمانعم م دق روند هغایا یعاشا ندقومط هل رسک ثار

 سافا رولک لحرا یعج رونلوا قالطا هجعراو دمای اشا ر دیسعاب هاف هک
 هز لبا تباع او تدع مظع مار زرد لحر ع معاق وه راب رعو هدنن زو

 كنهنسنرب ل درو هدرب كحد ردبا رادتا هت.واقماکا بویلرا راتمو رغتم اعطق

 ردق هت راپ كمولطو دشاط یا هنم لحر وه لاقب رونلوا قالطا هنکولب رب

 كنو روند هللا كب رحس و رونلوا قالطا هنس هلوقم تد زو بارش ولط
 رم

 ندنظخمل



۱۳۳ 

 رد هلی كار تر ن ع او ر دیعسا لحررو رونید هرود و هدسزو 1
 پولساو فیطل هجو یک یس زد وجا هد اف سیف ( لترلا ) ردن دنیدح

 عبارلا بابلانم التر ؟یشلا لتر لاقت رد هنس انعم قلوا بتمو مطعم هرزوا پ یی ۱

 رد هنس انعم قلوا رابنآ و قارو قآ. یک وجا راب شیدو اح مظتاو قساباذا ۱

 شکلد و شوخ رولوا تبصّو غلام ۳ *البا ریتک ضیا ناک اذا; رغتتا لر, لاق |
 هبا هنس فیط) و هزیکو نجر ًافلطمو نسح یا لتر مالک لاش .روئید هبال نرشرورو ۱

 یکی سیزید وجا بولوا راد و قارب و قآ .قرلالوا هکر بس بویلوا قص كيورونید ۱

 .دیدیش .دیضتا نسج مهیا لتر روت لاقي رونید هرلشید شازید كزاو راومه ۱
 هدنیآ شوخوشکلدو فیط) ردفغص و" هدنن زو فتک ( لترلا ) لااالا ریتک ضایبلا |

 شل زد راومه یک وج او روید هب هدست هزیک او شوخ افلطع و ر وند الكا 1

 دراب لترلا نیب یا لتر هام لاش رونپد هب وص قوغ وصو رونید هرلشید رادآو |
 هوزوا فیطل ماظن ,نوغی وارو لزوک هدنر ولر یمالک هدنن زو لیعفت ( لیترتلا ) |

 جراش هفیلات نسحا اذا م لكلا, لتر لاق رد هنس انعم كيا بت رو فيلات |

 ف انو نش ورو راد هناد ینآرق هک رد ذوخ ام ندن وب نآ و
 لبعقب ( لت ربلا ی ن دقم وق وا هتسه [ هتسهآ كر هديا لم اتو

 رد هنسم انعم تكایوس در هديا ردیو یا بودا وبس, هلعع یزوس هدنن ز و ,

 ماوه هلبا نصق ودمو هايس هینب رغصم ( مالنرلا ) لسرت اذا مالکلاف لترت لاقب |
 اعاد بولوا هدناکبش رک تباتذ یرهشبا ۵ رد رو اجر ندض را تارمشحو |

 ءایس هک رولوا يعونرب و رلردبا رببعت كبلک هدیکرت ردا نا ربط هدنفارطا غارچ ۱

 رولوا یرلب ول هدرخو يرابص هکرولوا یعوئرب و رولوا یراکب هحالا بولوا
 ندنبنج تویکنع روناجو رد مومو مروم یعسل هلغلوا كانرهز یسج میچ
 روم ردق برقع یرهز كنعسق هابسو یراص هک ردروناج یراکدتا ریبعت یون |

 هتشکعج ماصوص. عج هکر دیملا تاش سنج زیر ءال رو رولوا لاتق اضعب و[
 ( ةلمارلا ) رددیفم هری ینیدقوص كب رقع و ؛نروناج نالوا رکذ رولوا هیبش

 نوقت وط بویم هدیا ملکت هلتق رلط هدننزو رجا( لترالا ) رود همدا رودوب "

۱ 
 و ) لج رلا ) برا یا لترا لحر لاق روند همدا نایلی روس نوفتوطا
 غآولب قحا ندنایسنا عو ۲ ی FER اقیفخ و ا و او و ےف

 هدیس راف نشوا قالطا هابصو لافطا روند هکر ا شمرآ و هنس هن رک توایشو

 قالطا.لحر ةبتماس یی دابا دلو لوق له روتوا نیم ےک
 قوج لحرو هرزوا سايق ربغ رونید لج ورو روند لیحر هدن رغصم رونلوا
 روئپد هب هداب و عاجلا رثک یا لحروه لاق رونل وا ق الطا همدآ ن دیا ج

 )۸۲( تل ۱ ۱ نو
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 یامناولوالا بابلا نم البر موغا لبر لاش رد هنسانعم یلوا ناوارف یدالواو
 ر وند هره وو تاب سج لوش لبر و مهد الواو مهل او« ارتکو ا اورثک اذا ۱

 قارب ندیکی هلبکلتیس كرل هصک زس رومغب هرکصن دقدلوا نازخ هدفیص رخاوا |
 ناویح هدننزو لعفن ( لیلا ) ةغلابم لبرالیر لاش و رد لو ر یمج هلوا راچآ

 لب رلالکآ ءاذایلغ | لب رت لاقب رد هنسانعم كابا لک | یوقرم تاب یرکدید لبر ۱

 ايل تدورب هدفبص رخا وا هک رد هنسسانعم كليا جارخا لبر رعشو تابلو
 لبرلا جرخا اذا رجا لبرت لاق رد" رابع ندکمرشب بوحآ رلقاریپ ندیکب هلا

 لاقب رد هنسانعم قغالتوا لبر هنپر اوط مدآ رب لب رو رد ریسفت هلیم زال وو
 ديصتاذانالف لبر لاق ردهنسانعم كعشرود هراک و لبرلااوعر اذا موقلالب رت

 ( لیبرثلا )لب رلا عبق اذا لجرلا لبر" لاقب ردهنس انعم قم ردشارا ینتابن لبرو
 ثاہلد وخایك هر وت تابن یرلکدید لبررب هلرسک كندمه( لابرالاو ) هدنن زولیعقت
 ' اهل ررتکو الب رلاتسا اذا ثلب راوض رالاتاب رلاقب ردهتسانعم قلواقوح یروک ذم

 هدننزو ریما(لییرلا )لب رلاف ریثک یلایرعضرالاقب روند رب نال وا قوج ی لب ر(لابرلا)

 هدننزو ردیح(لیرلا)هدحوو زغیص) یا لیروهلاقب روند ه یرغوانژکهج زکلای

 رونید هبالسرا هل رسک كنار ( لابیرلا ) رونید هنوناخ ولند كزاومرت و رتولط هننا
 بیرقاع یزومهءهورونید هغلتوانالوا قشمراص هنیریرب ندننرثک بولوا ولپوو
 لص و« هدنن زو دمنا ( لبرا ) رونبد همدآ راتخا فیعضو نوزو یدناوا رکذ
 باھ” ( لابر ) ردیهدق مسا لرهش مانا دیص هدم اش رایدو رد هدلب رب هدنبرق

 هلنتخف ( لبرلا ) ردندنندحم ىلابرلا لابر نیورع نن صفح ردندیماسا هدننزو
 هدنب ار سیبلب ندنر اید رمصم رولوا لشی و وق كب یکنر هک ردبدآ تاب سنحرب
 ییلپ نایب هدیک ر ردیف ای رت تكنهسل لرکنا یر ادقم مد رد ییا ندنارد ریشک

 یدسا لاج هدننزو تیکس ( لير ) رونلوا قالطا یر نیتنسفا هک ردم رلک دید
 ةدز رس ههظع راثآ ید ندنسکیا هد هبسداف ةمحح مک ردبش ادناررق كيهک مان
 هدننزو لاعتفا ( لابترالا ) ردعض وم رب هدننزو ست ( لبرت ) ردشلوا روهظ
 ( لح رلا)رثک اذا هلام لیئرا لاقب رد هنس انعم قوا ناوارف بوالتکرب یلام كمدآ

 رونبد هب یثک ولیو نوزوا ولط هننا ولهدوک راذقط هذنزو رطخ هلا هلمهم یا-
 روند همدآ ناشلا میظع یار یعو ونید هئالوا لماکو من یادناو تقلخ لوق ىلع
 ولط هنناهدننززو هرطخ ( ةلص رلا ) رذلمهتس» یند هدنمسقهود هروک هنیلوا نییعم

 روند هنروع وایو نوزوا قر هل وا ایزو بوخ یس اسعاو مادی | یلدوحو ی ربا

 رغعح هللا هبق وفیات ( لبترلا ) ةلبوط قاخا ؟دبج ةمضضىا ةلحص ر ةيراج لا
OCTET ET TY Nمد ی  
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 تب رشید هک روند هشید قت رآ ندا روهظ هدم راوط هدنزو لوعاف

 | نەي هجوبا یچ هجک عن ارسک رد الصبا بویمهریق هصغوخ یب را راقج هدنس وریک
 | دوخای رونید هنک ویک ی رغآ كن آ لوارو ةدايز یا لار ةيادلا ناسا لاش
 | دوخاب هنک ویک یرغآ كنا یدو هدا زو باغ ( لاو وا ) رواد هر لاس
 ۱ یط رد رعاث رب نالآر نب راج ردندیماسا هدننزو نابهء ( نالأر ) رونید هراپلاس
 | كنار ( لارلاتاذ ) رونید الار دهن زدن فا مان نبنس ندنسس 4یق

 | هلل رک كنار ( لا زا ) ردصض ومرب ( لائرآوج ) ردیعا كر ازیمجرب هلرسک |
 ۱ هصن هد روص كنس رواب یش وق هود هدکلفو ید: وا کذ هک ردیعج تكنطظع) لثر |

 یک یرلنویب .كنتمب. لواب یشوق مود رلتوا (:لآرتس الا ) رول وا قالطا هک 1

 كني رواپ یشوق هودو لاب اذا تابنلا لأرنسا لاق رد هنس انعم قفلبو بوازوا
 ان انسا تربک اذا نالث را تنارتسا لاق رد هنس انعم كموس یراغود
 | رداعافریسا ندهلئارم رونید هناویحو ناسناكباچو تسج هدنزو رواج ( لئارلا )

 ! هدننزوهح رحد (ةلأرلا) اعرمس«یا >: سمزالف م لاق هنهو ردف رستم ناساف لار

 رد هن انعم كعر» قر هلصرص بواع یرغرط هفرطر یک شخ رشط یغایا

 دنفو رکمو ثبخو یون هناک هبناج ف اثغکتم يشع ناکاذا ةلبأر نالف لہر لاقب
 . ساط رق ( لابئرلا ) دنبخو هاهدنمیا هنابآر نمكلذ لمف لاقي رد هنس ان« اهدو |

 | ید) و اح نکلاپكنس انا هک رونید همدآ لوشو روند هدروقو روند هنالاس را هد زو

  نلوازومهءاضبو ردیعاب روب و هلواشمالبا دلوت شدا رف ی رغ نددنک هلوا یدنک |

 ۱ ج رح دن ( لبأرتلا ) هدنزو عیاصم رد لیأرو هدشزو لفاو رد لبأر یعهج

 | هج هدا, هنبرلشاب هکیزسغ وبشاب لوق يلع كلا قلیرغوا رل هک هصن هدننزو |

 مه جرا له اوزغوا اوصصلتاذا اولب أر لاش رد هنسانعم كاا لاپ بودیک هبهتح
 | هدهدوک اقلطء هلاصفو هاینوکس كنابو یصف كبارا ( ةلبرلا ) مهیلعلاوالب مهدحو

 | ریبعت تاابت هک رونید هلنا كیزوب ج كغليوا لوق ىلع روند هلا ابقو نیلاق نالوا

 ( ةلرلا ) روند هتا نالوا هدنس هروج یبرف هلیس هم كناوبح دوخای روثل وا
 أ لوف ىلع نالوا كوي ىرلنا ابق كنبرلقليوا هدننزو هارج( "البراو )ةدننزو هح ف |

 | ةلبر ةأرما لاب رونید هتروع نالوا ىفيصو قج هر اط ىرلةيضق ندکل ز وم
 | كلا كب هد وك هدنن زو هباص» ( لب را ) ءاغف روا تالبرلا ةيظع ىا ءالب رو |

 هدتنن زو هلبع ( لب را ) هلآ ديف ملا ةرثکیا هلابر هيف لادش روند هنغلق وح
 ةلبرتمو ةلبر یهلاش روند هتروع زو« ولتا یس هدوکهدنن زو هلمصم ( ةلبزغلاو ) |[

 نمس ىا ةلبر اهيف لب رونید هکلزومس هدننزو هنیفم ( ةليرلا ) محل ةرثکیل |[
 شیلا نم ةلب ریفوه لاقب روند هاخرو بصخو هافرو هکلريد بەت یو شوخو

۱ 



۱ ۲ ۰ 
emane remem 

 لاق رد ها انف كم ررپل اص ندن زو فش, نوت او ولع مالا نسحا ملو

 بونلنغ ادشا لاح كمدآ رب هدنن زو لعاذت ( لیاذءا ) علم ۱۱:۱ عانقنا تلادا

 همدآرب هدننزو لعفت ( لیذثلا ) تعساوناذا هلاح تلیاذن لاقب رد هس انعم قمالفجتا
 قفل اضو طستا اذا هلا ليد" لاقي رد هنس انعم كلبا هلم اعم هناخاتسک هاطاسدبا
 لفر وق نوزوا رد هرزوا بن" ( ل !اذلا ) ریضعتا:ا نالف لیذت لاقب رد ها انعم
 روند ههرز یلکنا نو زوا هل اذو لگاذو لیذوذیا لئاذ سرف لا روت د هاورح

 قیفر یا لئاذ قاح لاش رولوا فسو هند رک ك از او فیطو هحاو رک دیبا

 رددیقم هلدیف یلرط م: هدمکحم هک هتل رد ربتبم ید تیلوط هکر بد حرام فبطل

 ییوب دوخ ای رولوا فصو هن اوبح نوزوا كب یغوریوق هدننزو دادش ( لایذلا )
 هنآولع رک الوا نوزوا یغریوف و یو دوخایرولوا فصو هناویح نوزوا یعریوقو
 لپذلا لیوطلا د_ةلا لپ وطناوا لیذلا لی ولعا یا لاذ سرف لاش رووا فو
 هند ف زل یا لایذ سرف لاق رونید هنآ لموقف نالا زروب قر ها هو

 ةلاذمو ةللاذو لثاذ ع رد لاقب راونید هه رز واکنا یخدو هلیض تی ( ةلاذلا )
 لیحا * لثلا هنمو نوجغب دنلوا ناهتما هلتهدخ رو-)وا قالطا هبهبراجو ةلبوطیا
 ادا هب یشان ندنغامدو رک نکیا ناهمو راوخ ایناذق یتع. همالایا « ةاذمنم

 رک نکی اریقحو ید هد اذ. لشو ردغم دم ید ند هب راج نایموق ندنا یارخو
 ( ليذنلاو ) هدننزو مظەم ( لیذلا ) رونلوا دارا هدنقح راکدای ناتص توخو
 یک یاوئا شيا هلوا نغلوا دبقت بونلقص هک رونبد هبهنسن لذتبمو لمعتسم كي

 بوت لاش, رونید هول یلکتا نوزوا لیذمو لذبتمیا لیذتمو لیذم “یش لاقي
 ( لایذالا ) ردیبقل یسرف كن هک مان نابیش ( لیذوذ ) لیذلا لیوط یا لیذم

 قالطا لایذا هسان رخاوا هکردندانعموب دکعد رلکتا هک ردیعجب كلبذ هلیحف كنهزمه

 لیس هر لوعفم مسا ( ةلیذتلا ) مهنم هرخاوا یا سالا لایذا اناج لوقت رونلوا
 یاص اذا هلي ذم ضر لاش دود هنعرا شما رغوا یتسی دنسح رومغی ههو نح

 طیب رګ هدنحالطها نویضورع هدننزو لاح ( لرذلا ) فیعص رطعنم عطنا

 هدایز فرحرب اک | هک رونلوا قالطا هنیدنو ل وش عقاو هدننی رخآ كلماک رح و
 نلمح دمو نلعافتء الثم رولوا هدالزنم یکتا كیو روم فرح هک ایوک لوا شفلق

 لاریدید لیدنو هلاذاه هروب زم تلعو رولوا نالعفتسمو نالعاغتم
 هنسا ر وای یثوف هود هلنوکس كب ءنمهو یحصف كار ( لأرلا ) (ع ءارلا لصف ه)

 هد:نزو:سافا ر ولک ل ورا یعج رد هل ر قوم روئید هننالوا قالبر لوق یه روید

 هنس ( ةلثرملا ) هلرسك هثرل ار رولک هلل رو لارو هلبرمنک تار رولک نالئرو

 ( لژارلا ) لار تاذ یا لرم ةماعن لاق روند هے وق هود نالوا لیرواپ هدنزو
 EERSTE A هک ده کج یا اتم سه REE SAT RF سا و ت

 لوعاف



 ۱ و وللا وهوا ا ا ل ۲ اذا تلاتلا EY نم

 | لهذدعب ءاج لاش رونید هتعاس رب ندهصک هلم” و یصف كلذ لهذو فلالا نه |
 | لقب رونید هلآ یوص رک و هدننزو لوارب ( لولهذاا ) ةعا یا لبللانم
 | یزابح هکر دیسا ماشن جش هی ط كلاذ ( لهذا ) داوح یا لواهذ شرف
 ندنآ یرلک درونک ود یاب ناب الح رولوا یخد هدرصمو قارع رد رصش رب

 هرزوا می لوقو ظفالا ىح رد هل بقر ناببش نی لهذو ردتنوطر ندا نالبس ۱

 ردیسودس یلهذلا رهاطلاونا یضاق اماو ردندهلیبق لوا دجا ماما بهذلا بحاسص |

 ردهیطع نا هدنننزو ریز ( لیهذ ) ردندنلبن لهذ نت ناییش ن سودس ی |

 | نابیش ن لهذ ردهیشت هک هرم كلاذ ( نالمالا ) ردندشمبات فوع ن لیهذو ]
 ( لبذلا ) ردندیماسا هدننزو ناف نالهذو رولوا دارم هیاکع نب ةبلعث نب لهذ هلا |

 یا ساسنلا لیذق *اج لاض هنمو روند هنماجاو رخآ كفش ره هدشزو لیل |

 | ندنرلکتا بوثلا لیذو رازالا لیذو مهرخآ یا موقلا لید وه لاو مهرخاق |
 هل راک زور جرلا لیذو هون نم رجام وهو هل درج لاقش هنسانم نماد ردنر اے ۱

 هبهناشنو را نالوا رهاظ هدنلکش یسیدنرویس تنا یشا ندنسهمدص هدفلءهوق |

 رولوا تروص رب هدنزرط شماکج بولیروبس هلکتا هکایوک روئلوا قالطا |
 هنحوا وللیف ناقراص یرغوط هرب دوخاپ ردنراب۰ ندنفرر وق كناویح ةبادلا لیذو |
 كنسهلک لیذو هنم لبسا اموآ بنذلا یا لبذلا :لیوط سرف لا روئلوا قالطا |

 لاقب هنسانعم قلوا یلکنا بو رولوا ردصم لیذو رواک لیذاو لونذو لابذا یعح

 قمردلاق یرقو یتغربوق ناوبح و بذ هلراص اذا یا بابلا سم اليذ بولا ناو ۱

 بو روس ی رلکنا هلا رخفو زا هسک رو لاش اذا هیدن لاذ لاش ردلمعتیم هنسانعم ۱

 هقانو تروعو هلذ رجف رتخت اذا نالف لاذ لاش رد هنسانع كعرو قرهنلاص

 تلزه اذا ةقالاو ةأرلا تلاذ لا-قب رد هنسبانعم قمارغوا هلاره بونانویز |
 كمدآ ریو ناه اذا "یا لا۔ لاقی رد هنسانعم قلوا رادقع و راوخ هنن رو

 هلم اعیلاباال هناخاتسک همدآ ر وتعاون اذا هلاحتل ذ لای ردلمعتسم هنسانعمیهالقهلالاح

 هک هاب رمک کنه زمه (لایذالا ) مدع ریغطسب یعیط سہ ااذا ہلا لاذ لاقی رد هتسانعم كل فا |
 لاقب ردهُمسانعم قلوایلکنا ساب) ید وب هدنن زو هلاما ( ةلاذالاو ) ردءرزوا صا 1

 كاللا لو نهم بودلن وز یهثا دوخاب یروع هلاذاو ليذ هراص ذا بألا لذا |

 هنسهلوقم راکتمدخو دیبعوهادو اهتل هاذا دعا او ةأ رلا ثلذا لوقت رده" اتهم

 تلدالوق رد .هنسا: ها ل ج ونو زغال وةاعاد او ازای و تباع رده وخ 1 1



۱۴۳۰۸ 
  gan can aS ICIDترس یو

 زونلواقالطا هبرخاوا كسان نالوا هداج راب نالک بودیک ءءء رب یک لالذا
 ( یلولذلا ) مهرخاوا یا r "الذیلدو منالذلذو مهلذالذو ساثلا لالذا ره لاقب

 رونلوا قالطا همدآ لمص*و ملح بر۵۰ مالمو یوو او یروبص
 راس ) هل ذنا ربع ( هثيمدلا قلا نس لا یا یلواذ وه لاقي رد نویاولد یمج

 یدوحو روئلوا یالطا هغزان ناتو ردک: د یکشا ترانح هدسزو هما

 ریمک وه لاف نلوا كسکا قغوط هشیمه ندنشابو لولفم یفدرک و راسک اخ
 ومه تنانشد» ردعالملزوکهیسب رافتم وبشا هنبمزو هک رد مج زعم در ]ایا ةلدملا

 ( لذاذتنا ) * ثسند رک ردنام برو پوکی رسو كاش نآ * ارت مهاوخ یم هی> م |
 برططم بوانوا هوا یر هلغلوا ققراصو دوملس هنسن ر هدنزو لر #7

 ءالیلحا ( ۳ ) یرتساو برطضا اذا *یشلا لذلذن لا رد هنانعم قلوا |
 ( لیمذلا ) عرسا اذا لحرلا:یلولذا لاقت رد هسانعم كعرو هلدعرمس هدننزو
 رفت 6 روند هنشیو وب هنوک ر ندنشیوروب كنمسق هود E ربما
 هک ندنس 4+ رم قنع .لوف ىلع E ند س٤ رو م نره عیبط هالوق

 زواصعو هدایز ردنرا بع ندکعنا یک وص قرەدازوا یارانو بوجآ خر
 قوف وا ناک ام نالا ریس)ا وعو E ریعملا راس لاق روند هنس رو نالوا |

 ( لوملاو ) :دشنزو لمر ( لمذلا ) رک ذپس اک رولوا ردصم لیمذو قنعلا |
 رس.هود هدنزو نالوح ) نالمذلاو ( هدننزو ربما ( لبمذلاو ( هدننزو لوع#

 انالمذو الیمذ و الومذو المذ ربعبلا لمذ !اش رد هنسانعم كيك بو رو هللا لیمذ
 روك ذم فصو هدننزو روبص ( لومذلا ) الیمذ راس اذا لوالاو ین لا بالا نم |

 ردلعاف ینعع لوعف هلبع كلد ردلمذ یمج رونید ههقا نالوا ررو هرزوا

 رد هنسانعم كروب بوردشا هلا لیمذ ریس نمود هدتنزو لیع#ت ( لیمذتلا ) |
 ندکعرو هدتننزو هثیفس ( ةليمذنا ) لیمذلا ىلع هلج اذا ربعبلا تلمذ لوقت

 ةا یا هم ةفاو لبا لاش زولوا فصو ههقاو هرادوذ یلوا هدنامرد |
 هدنتزو € 827 ) افا «یاسا هدننزو ریز ( لیمذو لماذ |

 نداعمه A لاد)ا ( ه> رحد اذا رج لعذ لاق ٣ هلجد ردیفداصو ا

 یفرح لاذ هدننزو لیعش ) لیودتاا ۳ روئید هل وذ هد رغسصم رد هفورعم فرح

 هو ما( لیودلا )ناقلا تتک ادا اد تلود لوق رد هنسانعم قمر
 ( لهالا ) سین یا لیوذ تب لاش روید هنعهلوقم هوو نلتوا شروق |

 كلا كر یک ردونوا ادص یهنسن رب هدننزو لوع ( لوهذلاو ) هدننزو لها
 هک لاب ندنتماا دواي قوا بودا تلفغ هليببس ثیلوغشم لوق ىلع رد هدسانعم

 الوهذو الهذ هنع لعذو هلهذ لاق رد هنسانعم قلق هدازآو عراف ی رطاخ
 یوتاب تم ستم کر رص E CC Kr ات 7 سا عصمت



۱۳۰ 

 لبلذ یدآربو هالذ یا هلذتما لاق رد هننانعم كلبا لیلذ ( لالذتحالا ) البلد

 هازااذا هدا لاک روالوا رم ق راوک 4 و بت و
 | قماشخوا هعنربآ یراهنک بوبشاق یتسهفرا نوعا قلوا مار هود شک رسو الیذ

 هب سنأیف ذلتسیل هنع دارقلا عرف اذا بعصلا ربعیلا لذتسا لاقي رد ةننسانعم
 تبوعص هک رد هنسانعم قلوا ناسآو مارو شاون هلک و یمن كلاذ ( للا ۳
 لولذ وهف بعض دنع یناثلا بالا نم الذو الذ ربعبلا لذ لقب ردبلپاقم ا

 هل رسک كل ز ذ لذو ردامعتسم e هلا رسک و عضو هد راقح هم نکلا س

 شانا ادیب قلناسآ" بوننکح هلا ددرن ترثک هک زد هنسانعم للذم رولوا مسا
 | قفرو هنگ یا قبرطلا لذا ويک ر ل.تش رولوا قالطا هلو هداشک و جاو

 یانء هلوق امهب *یرقو رد راج هدرپهف هدو رد هنسانعم تعالمو جرو

 لوق ىلعو امهلدقناو جراو قفراو نل یعااو بالا [ لذلا حانج امهل ضفعاو ]
 *راعم دل رد هنسانعم قاوا مارو شاوب ردردص« ندنسهدام لولد هلیرسک كلذ

 مارو شاوب ردفصو ندهینات "هدام هدننزو روبص ( لولذلا ) ردصاخ هدهروب نم

 هیت رولک للذ یمج ردیلباقم شک رس روند هناویحو ناسا نالوا داقنمو
 هدننزو لیمفت ( لیلذتلا ) بعص دض لولذ ةباد لا هدننزو هزعا رواک هلذاو |

 بوق راص اشا یرلهقلاس كنهعمآ و هلذا ینعع هالذ لاش رد هنسانعم كلا لیلذ "

 یذغا هک راف ما هنتسانعم قفراص :راومهو رار یه لوق ل٤ قفلاص
 امرخ و تیوسوا هدیفانع تیلد اذا لوهحالع مرکلا للد لس رولوا و:لوهس

 كايا عضو هرزرا یرالاد نوا كما شود بوقرا ص یرامقلاس كنحاقا |

 لاذ: لاض رد راج الوهحو امولعمو ردنوصا پلس یسانم هدنو هک رد هنیدانم« |
 ندنس هلك لذ هلرحعف كنهزمه ( لالذالا ) هلم ةدب رجلا ىلع اهقذع عضو اذا لضللا

 د داسا تهم تلو مپ دلم هیات تالاسمو زا رد یک اد
 یا اهلالذا یلعو اهلالذا ةيراج هللاروما لاش یدنلوا رک ذ هک هتن رد ذوخأم
 ع هعد لات ردلعتسم هنسا هم ناشو لاحو اهقرطو اهکلاسم ینعب امرا لع

 ید رغم هدانعم ییاو ردلمءتسم 4:تسانعم بولساو تمسو هحوو هلاخ یا هلالذا ۳

 ( لذالذلا ) رد هنسانعم لذالذو ههح و ىلع یا هلالذا ىلع ءاج لاق ردلک د ع و "

 هل راهبنات لاذو يصف كرم الو لراالوا لاذ ( ةلذلذلاو لذلذلاو ) هدنازو لسالس

 ( لذلذلاو ) هدنزو هطبلع ( ةلدلذلاو ) هدتننزو طباع ( لذلذلاو ) هلرتسک
 تلءوک هدننزو هحرز ( ةلذاذلاو ) هدننزو ج ر ز ( لذلذلاو ) هدننزو دهده

 هک روند هنیرحوا یرلکنا ناقراص بيرق هرب هلغلوا نوزوا كىو یسهلوقم

 زا هيس رغم تالذیلذو هدنزو تادهده تالدلذو لذالدو رزوط بوئناص



 و

 اوت هدف احمد ك٤ رو قر هلاص لوق له تك« رو یک یش و ر و كاکرا

 | ت رنض" وا هیففد یه و لاج رلا هیشم تشم اذا 1 را تاب دن لاا

 هلیس- هبل ماکشم لرد ید لبذا ردبمسا كغاط ر هدننزو مما ( لبذب )

 هاوذا اذا رول دربلا لبذا لاق ردهنمانع۰ قمردلوص هل سک ترمه ( ںاہدالا ) |

 1 لاقي رد هنسسانعم كلبا مسو زا هليوكس كيجو یعف كلاذ ( لجدلا ) أ
 كلذ ( لحذا ) رد هنساتعم مل ظ. ( لحاذلا ) هلظ اذا لوالا بابلام الجذ
 رخآر همدآ ر لوقلیع رد هنسأنعم مفتیاو جوا هلن وکس تب هلم هم یو یصف

 تازاجم هوادع دوخاب دتیانحو هنخرو ررض ناداوا لاصیاو یدعت ندنف رط هک

 لوحذو لاحاا یعج رونید هب هنیک و دقحو هنوادع اقلطم دوخاب روند ه لط
 كيلع تینح ةيانحم ةافاکم بلطو ارأثلا وهو الحذ نالف دنع بلط لاقي رولک
 ا ةلحذلا ) رديدآ عضومر لحذو دقلاو ةادعلا وهوا كلا تنا ةوادع وا

 هد رحد ) هلم رذ)ا ( هحرحد اذا رج لج.ذ لاقي یک هل ردیفدامو هدننزو

 نوا ليت هنامهمو خم اذا 2 لءرذ لاش رد هنسانعم ناهتسي هدننزو

 جرخا اذا لج را لمرذ ل اقب رد E قمرقح یللوک یللوک ندرونت یکعا

 زاکنالادعب ییهنسن رب هلایتصف ( لعذلا ) فیضلا یه العمل ةدمرم هنزمخ

 دوحلا دعب هرفا اذا لوالا بابلانم الغذ هلعذ لاقي رد هنسانعم كليا رارفا |

 ( لذلا ) روند هنا رطف قیویص لوكس كافو یرمسک و یصف كلاذ ( لفذلا )
 هلرسک كلاذ ( ةلذ او ) هيم كلاذ ( ةلالذلاو ) هلدددشت كءالو ین كلاذ

 رد هنسانعم قوا ریقحو راوخ هدس"زو هباحس ( ةللذناو ) هلاحف ( ةلذملاو )
 یلاعتهلوقو ناهاذا ىناثلا بابلا نم ةلالذو هلذمو هلذو هلالذو الذ لج زا لذ لاقي

 برعلا ةداع وهو هةلدل هفلاخمو هنواعب ابلو ذی مل ىا [ لذلانم ىلو هلنکیلو ]

 تعنم و رع هقفار بلحو تلذ ةةراط عفد هدنحاح نیح هک ردوب برع ت.أع ینعی

 امهدحا بودبا دهاعتو فلاح هلر یرب نوحا كليا تن واعمو تضاعم هلل دصق
 هناطلس نعو هاش لج قلطم ززع تربضح کل رارولوا نیعمو یو هرخآ

 هدننزو ریما ( لیاذنا ) ردینفمو نیعم هبلجو یتغثسم ندروایو رای همر لوا
 رد هد:سا رج عبار باپ ردفاصو ندرو زم یانعها هدتنزو راک ) لال ذناو (

 هلذاو روک ا هل رمیک كلاذ ردلالذ یعج, كالملذ رونید همدآ وبتحو راوخ

 ح هک ردیبک م لا لوا ریسفت ةغلایموا لذم یا لیلذ لذ مهلوقو هدننزو هجا رولک
 لاش رد E كلبیا لیلذ هلك كنهرمه ( لالذالا ) ,رد هتسانعم موم

 نالف لذا لاق ردهنسانعم قلوا لیلذ ىا و ءان رق كمدآ رو الیلذ هرعص اذا ها |

 هیجو اذا االف لذا لای اتم ۰ قلوب لیلذ یدآ ریو ۰ لا ماا راص اذآ ۱

|۳۳ 



 بابلاءرم الوذو البذ لیذو تلا لبو لا روتلوا ریمل یار را
 لاق ردلمهتسم فسا قلوا قار دوحاي قلفرآ ثاو یوذ اذا سماخلاو لوالا ۱ ۱

 ءام هک لرد ةلذو لبذ هلام هدنعقوم اعد دب ةمدآ ر رلبرعو رض اذا سرفلا لبذ |[

 لام ینیدلوآ كلام هلغلوا هدنکبس ةلبذ لبذ بابشلا ضغوا لالا. 4 ناکام |

 ردلعاف فاضم ربع هدننزولیتلیذ ر: هیاعد *یضام لعف لبذ هنب کرد هدواب ز |

 هن وکر هدنن زو بارغلیذ «قرتخت یه وسانال *ینعن هلبذلاو لابد اک ¿ نکتامهلوف هنمو |

 یعاکوفو ین هک مس هلهک نالوا هدنرلبید لاقصو چ اص هسالاب قمارط لاتقصو |

 لق هنسانعم لكنت روند هغلف یواب ىب وبع هکر هل رسک كلاذ ( لبذاا ) |[

 ( لباذلا ) ةغلابم لکا لکت یا لیذ لب ذ لاق و لکشلا یا لبذ اب هللا ءامر

 ی ما E طبالا یتصال و رب ا ۳
 هدننزو ءارج ( ءالب ذا ) ردندیایعا لبیفط نی لبادو هدننزو عكر رد لبذو |

 ۱ تر و ولیاب قف وا و فتا هدننزو لغت ) لبذشلا ( هفشلا ةسيابلا 1

 سس ۱۳۰
 | لجرا ل ءاذن لاق رد هنس انعم كلا رقص هدننزو لعافت ( لءاذعلا ) هلی و

 قلرا ه دم رب ثوا هدنن زو دوعق ) لود) و ( هدنزو لس ) لب دنا ( رغاصت ادا

 ردقلط. لوعقء هدننز و هب رض هلذو ردهس اعد "یْصام لعق لبذو رد هل وصوم

 هد هلياونع هلذ لبذ هدنو و رولوا ېد نوسلوا لباذ ییابش توارط دوخاب

 عج نالوا ندناش قلوا هدم زب هلغلوا یالطا هب هنن نالرا ندناش لوذ

 ةغلایم اليذ البذو الباذ البذ لبذ هلام لاق رولوا كعد نول وا لباذ یمایشا

 یراع ندقنورو باتو بآ بولوص یک هدرمزب تاب یدوحومو دوحو هلهلاب ینعی
 | هدرز ینانتیو هنسانعم ه رعب رونید هنسرت هود هدننزو هرم ( ةلذلا ) نوسلاق
 (ةلاذاور هدنزو همام (هلابذا ) ةلذلا حرلا یا ةلذلا بوت لاق روتید هلل ندا
 هدننزو نامر رواک لاب ذو رساه رد لاذ یمجج روند ه:)تف غارح هدنزو هن امر

 بولوبوا ی رغوط ی رح ا بوقح هداف رط ناب نان ای یا رود ه رد زر 9 هرلنابح

 هرج هراب وب الاغ رد هيم ثعاب یذوش هفوح یک لیتف رد هلابذ یدرفم ز 2

 غب ولبق هرف دوخ اي کد هدننزو لبح ) ليدلا ( رد راک دید یسراف ران دوحاپ

 كرم اان هب رع ؟دادر لوف ىلع ردقح هل وا یاف هک رونید هم دف كن

 جاص هلکنا رونلوا رببعت هغب هدیکرآ رولپ زود قارطو كژالب ندنا هکر دیکیک

 رد كغ( طط ر لیدو ردص وسام ىلا لوق هدب هما ا ر دعفاد و ج رحم

 a 2 ی یوذ ي لباذ ۳ رد هرزوا مست 9 هب ةة هد

 یا هالبذ اما لاق رونلوا ام هزوع نا واتوا رطو بای و بآ هدن رلقادود



۱۳۰ 
7 ۱ 

 هلوف هنم و حر اشلا لاق * ساءلا نب ر مای الا لوادب لار لاقب هنمو رد هنسانعم

 هرا 2 رها لبدب م اها مس یا ۳۱ سال ںی اهلرام ما الا كلت و ۱ یامت

 هک روبد هاف وا ناش نک ملا نساا هلن .تحف ) لودلا ( ى رخا ءال وهلو

 تعاس هلیئوکس كناهو ىصف كلاد ( لهدلا ) هلوا شلبا لاقثنا هقحال ندقاس
 لاق روند هب هنسن هحزآو هعاس یا لیللا نم لعد یذم لاق رد 4 سانعم نام

 لاغب رد هنسانعم ربصو هلاو هدننزو لهاذ ( لهادلا ) ریسی یا هنم لهد قب

 هل ,هش نالوا یمظعا ك دنه دالب هل مک كلاد ( لھد ) رص ,ءا لهاد لحر

 A مدایاژ ندار اس یشا ندهرثذو صرح هدانزو هح رح د ) ةلهدلا ( ردبدآ

 مفالا رک اذا لحرلا لبعد لاق رد هندانعم قمردناف تو كوي یرلهمنا نوا

 *ءنیاق ما كب رثو ردندآ شوف رب هدننزو رفع ( لیهدلا ) لک الا ف قبایل
 فراعتم هلا همقل ریکت ندنهورک نوماکا هراک ن لبهدو ردیمسا یدح كهفوک

 ردنس هلببق رببد یرکیدو نیذنس هلب ج یر ردرعاش ییا لبهدولاو رد راکدای ر
 ردق هدهذویس ندلا بونلقحیاط ىپ رد كن هاد هدننزو هحرحد ( ةلقهدلا )

 هذا اذا هدا ازا لاح لافهد لاق رد هن اتعم 2:۱ شار بوت وط هلا لا

  یرلدج راد ادص ماا لیمهو هصرق هدننزو رفعح ( لفهد ) صل تح هفلحو

 یا لکهدلاب "اج لاق روئید هب هیهادو تفا هدنزو رفعح ( لكه دلا ( ردیعسا

 یا لکهد هیلع عفو لقب روند هتنعو هددشر ندنامز نو دادشو ةيهادلاب

 كمنکح هلغاا ینیمز هدننزو هحرحد ( دلکهدلا ) رهذلا دنادش نم ةددش

 یار ۳ یراوسو لج زاب اهثطو اذا ضرالا لکهد لاب رد ۵ هند ام

 رد«نسانعم چا هولیوا هسرردبا راک اخو لابا هلوک هن ینا هلکمصگ ندنرزوا
 هان رك كلاد ( لیدنا ) نا رفا ىف ةمدمدلا هيث یهو ةلكهد هلکهد لاق

 (لیدت ) ر دنماج ررب ن دائابق ضعب راسو داباو سیقلا دببع و بلغت
 ی هیبق مادح هکر د مس نا ردعر اضم لعف نز و هک هدننزو لک

 رد دندست

 (نالاذلتو) هلن وکس وكس تنهزبهو یصف كلاذ ( لأذلا ) (۰ ةمعصلا لاذلا لصف «)

 رد هن.سانعم كمع رو .هلما خو ادا هج هتسهآ لوق ىلع كع دو هلتعرس هلن یحف

 هفخ لع یشموا هوم ق عرسا اذ دار ثادثا بابلا نم انالأذ و 1 لجرلا لاذ لاق

 ناذگو نابصم ( نالاغا ) نودا هنشي رو كوز وف دوخای كلاقح نالآ ذو شیمو

 ۱ قد هلوا داش هلمال رو نایتساذ یعج روند هدروق ل وق لع هلاتح هدن رلن زو

 ۱ رونید هدروق ندعابسو ندیعتا لج ر رب هدننزو هما ) هلا وذ ( هد زو لیلاع

 هل رسکح كلاذ دولک نالژذو ذو .نالئذ یعچ ردفرصم ريخ هل رلیپس ثباتو ثا تلک



 لوا هرزوا یه رد راف اعاد دوحاب رد هل رارتعا یر ج ینا هرزوآ موسم هحو

 كيذ اذهو كيج اجهو كبلاود وبشا هکی دلاف ر دته یرارکتو دیک أت ود
 أ قروا هی هرو ایاد هلفمالوا ىل معتسا اد رفم كدعسو كل كلذک یرا هدام

 یراد زغم تخ راهدام .تایلاوعتم كانغ اما رولز بفم یاد ی و
 أ لاعفنا ( لایدنالا ) ردشایا لیصفت هدننه* قلطم لوعغم ىضر ع ردلبءتسم
 : .لادنالاش رد هنانک ندناهسا هک ردهنسانعم قاریص هنسن نالوا هدنراف هدننزو

 لاقب رد هنسانعم ققراص یرغوط هرب بونلک و لس نراقو جرخ اذا هنطب یفام
 بولت وا هوا یر .بولوا قلعم هنسنر و ضرالانم ادو عسنا اذا هنطب لادیا

 هدنزو هزمه ( ةلودلا ) قلعت و سا اذا ینا لادا لاق رد هسانعم قفل اص

 هال و «هنالود ءاج لا و ءالو و هالودت ءاج لاش و رونلوا قالطا هب هیهادو تما

 راد غف هد هدلوا لاثم رديعج كن هلود تالوئو تالود هدارو یهاو دلاب یا

 ییا لوقیلع روند هوا یروق شمع هنسر ندنرزوا هدن زو ریما ( لب ودلا (

 ( یلاو دلا ) ردص وصحم هب وا ی راک دد طیسو یصذ دوخای روند هنگ كنس

 نی هفینح ىب هلع كلاد ( لودلا ) ردیمسا مزوا ینثط هنوکرب هدننزو یبا
 ناةورف ردتع جر ندنس هلیبق لئاو ن رکب و لحرر ندنتعاج ےجل ن بعصا
 دنسن لودو ردد زلنا یدیشدوا ماش تکلم نارمطح هدننامز:تیلهاج 46 هاقن

 ان ایفا بار یادم نا لک ن لودو رستم ایف دزا
 ؛هلیبق رلذا لوق ىلع ردتفاج ر ندنس هلیق سغلا دبع هل مك كلاد ( لیدلا )
 نقلادبع ن یصفا ن نش ن لید یرب هکر د هسکیکیا امس هلآ لید ند هروب نم

 ر هد هرازف دالب لیدو رد ساقلا دبع نن یصقا ن هعیدو ن ورع ن لید یرب و
 دایا هریما ن لید و رد هدنس هلق دزا ورع ن لیدودز ن لید كلذک ردعض وم
 هد هفوک (نالادون )دند نعاج ةانم دبعن رکب یب كلذک لیدلا ویو ردندن-هلسق

 نادههقاس ن نالادو ردند رانا ثدح مان نج رادبع ن دب زب دلاخوا رد نطب رب

 ۱ ساک ردلاد یی رد انفو ترهش هدانزو ها ) هلادلا ( ردندنیسن ىسىق

 ةرهش راصادأ هلادو الود لودب لجرلا لاد لاق رولوا لوادتم یرکذ هدسلاجم و
 اذا هنطر لاد لاق رد هبسانعم قد راص بون کو ءلس راق لو دو ار وهشم یا

 لود ردلکد بواقم ندا ی روبد هب هع و هکر دن هدیه ات لود و ی رسا

 نامزلا لاد لاقب یک هلود هنسانعم قلوا بلقتم هناح ندناح نامز رولوا ر دصم ۱

 (2لا) ردعضوم رب هلی كلاد ( نالود ) لاحىلا لاح نم باغنا اذا الود لود

 ' ثكمر دتبا رودو لقت بوردزك هلا ندلا ساسشلا نيب ی هنتسنرب هدننزو هلعافغم
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 ردصم هلي هد لالادو ردیما هاب تنش نالوا لوا دتم رد هل رعص كلاد کود

 كل اد هل ودو یهثنا يالا [ مکنم *انغالا نيب ةلود نوکی الیک] یلامژ هلوق هن.و
 یا راطلا ةلود ج رخا لاش نودهیدلوا لادنم رود هنغس روق شوف هلیح#

 هب هصناق نوعا ظف» ندرارکت هلاکدناریسفت هدهلیظفل هنصناقلاو فل وم هتلص وح
 كلنا لج هنغسرفب ندوک یهصناقف دوخای رد:کع لا ےمعت ی هلصو> و صیصخم

 قزاو هنسانعم هفشفس روند هغ راعدلرق ناتج ندنزغا كنهود هلودو ر دلم

 كنراف نطبلالودو رولوا راط یزغا هکرونبد هفرظ هنوکرب هدنزرط یسهطناچ
 رولوا ردصم هلودو هباجیا هنطب ةلود برض لاقي رونلوا قالطا هنفرطرب
 هنسن رو ې رتسا اذا هلود لودبهنطب لاد لاقب هنسانع«ققراص بونلکویلس نراق

 (ةنادالا)تراد اذا مایالا تلاد لاقي هنمو رد هنسانعمكلبا نارودو لقن هلا ندلا
 مثلا لادالاقی ردهنسانعم كمروک هلاندلا هلیهح و تب ون یب هنسن و هلب ممکن هرم
 هللانلادالوقنرد هنسانعمتم ریو یفظ هغلآ مافتنابودبا بلاغ هنعشدوالوادتم هلعح ادا
 رشللالوغ زدهنسانعم یزوربفوهبلغو رفلخلاب اسلفف مهرلع انة رکنا لع> یاا ودع نم

 ر هدننزو لعاتقت ( لوادنلا ) هيلع ابلاغ ییلعحاو ینرمصنا یا نالف ىلع ینلدا
 اذا ور لاق رد هتسانعم كايا ذخا كر هزک هلا ندلا تب ون تب ون ییهنسن
 ېک یرل هلک كينانخ و كبل هک هلیصف كلاد ( كيلاو د ) لودلاب هو ذخا
 9 دب راله تاعفملاپ رد هنسانعم هلو د هکرد لاود ید رغم ردقم رد ریس هی
 دسق هغلابمو ماود دواب فعاشضتو ورک ند هدامرب رلب رع هرزوا یتیدنلوا

 سما هنیص دوخای لعفلا نوذحمو بیکرت هين ندنا یک روب نم بیکرت هدنرلکدلیا
 رب قر هلوا سا هلناوا ند هلجو ید ی هلک كيلاود؛س ب راردبا داربا هدننروص
 رولوا لواد دوخاب ل دا فو ذح لعف 5 ردکعد لوا لوادم ابقاعتم هراکو لع
 رولوا كعد نوسلیا هجو یرخا دعب ةرم اکس مارو لابقا قر هلواردصم دوحای

 یا كيلاود لاقب رد هیئاعد "هلج هلغلوا ما یغدو دوخای ردفو ذحم لعق هک
 ةرک ةلردلا كل ثاادوا ديك اغلا ىلع ةلوادم نالفای لواد ىنعي مالا ىلع ةلوادم
 یا كلاود كلذ انلمق لاق و لوادن دعب الوادن نالفای هلود)ا لوادنوا ةرک دعب

 هلا فاکبولوا لخاد فب رعت فرحاکا هکرولوا هاکو ضعب ربا ین اهضهب تارک
 دوخاب ثلعف ررکن سپ زرد ید كيلاودلا هلغغلوا راسعا دحاو مسا هجربارب

 نیرو یظفل كيلاودوبشاو رولوا هدننکیس كيلاودلا ذخ الث رولوا یعسا كماود

 سما ید هدنباب ماپ هچقس بوردشواق ندفرط کیا ینبوث هدقدلعب نالوج همدا
 كيلاو د لقب هلوا مظنتم بویلوا برطض ینالوح هک رونلوا لامعتسا قر هلوا

 رارکت هدارو نیئرطلا نم كبو لوا دن یهیلمح اذا هتیشم ف نفحلا ما وهو

 هحو



۱۳ 

 2 لمد لاقب ردهنساذعم كلر وک دوخای كما حالصا هلا هربوک الر هلت هد

 كا حالصا یرند سانو اتهنفرسوا اهلصا اذا لوالا ب بابلانم ان المدو المد |

 ۳ بولوکوا نابحو سا اذآ موقلا نيب لمد لاقي ردامعتسم هنیسانعم |

 | ققلغاص ىنابجو أرب اذا عبارلا بابلانم المد لمدلا لمد لاق ردهتسانهم |
 تعالمو قفر لمد وهآراذا لوالا بالام المد لما ءاودلا لمد لاش ردهنساعم |

 هلا هر وک الرت هدننزو لغت ( لمدشلا a )بیا لمدناپ هلماع لاش رد هنسانعم
 لامدلاب تیلصف اهحصا یا تامدتف ضرالا لمد لاقب ردهنسعانعم قاوا حالصا

 مهن لمود لاقب رد هن ساغم كابا حالصا یمان هنایم هد زو هل وح ( هم ودلا )

 قعثراب بولوا حالصا یرلنب هلیرب یرب سان هدننزو لعافت ( لمادتلا ) ملسااذا

 درمص ( لعدلاو ) هدننزو رک ( لمدلا ) اول است اذا اولاد لاق ردهنساتعم

 هنابح هکر د حراش ردلیمامد یعج كنهددشم هنسانعم حار رونید هنابج هدننزو |
 بوک وا نابح دنن ژو لاا ( لامدنالا )رد یم هتناق لامدنا یا

 ارادم هدننزو هلعافم ( ةلمادملا ) "یر اذا لمدلا لمدنا لاق رد هنسانعم قاافاس

 هدنزو هحرحد هللا هلمهم ( ةلعدلا ) هاراداذا هلماد,لاش زدهنسانعم كلا |
 طالع ( لحامدلا ) هحرحد اذا ؟یشلد لاق رد هنسانعم قلراوب هک ردیف دارمو
 لخادتم زنتکمیا لحامد لحر لاق رونید همدآ زانقط ولکنرید و هدنن زو

 رد رله كن هددش هاو ی رک اات هکرد هنسانعم یربت هلراک كلاد ( لاحدلا )

 یدمیقن كحراش روک ذم دیق رلبدلبا ربسفت تغل لها ینغب دلوا هن یربت وبثاو
 ریدر 4 هکر دذورعم هل !لایاد هکر ید د ' حراس ردیمحا ما هلون ( لااد ) ردهرزوا

 لصوم ردیمما ترب دعو ندنسهشاط دارکا هدننزو ذفنق ( لند ) ردیعسا نیک
 نایلس نی رکب یا ی لعو یعفاشلا هیذذلا یصن ن دجا رارولوا نك هدنسیحاو |

 | كنامز هکرد هنسانعنامز بالقنا هلیهف كلاد ( ةلودلا ) ردندرلنا نابلبندلا ت دعما
 نالوا هدلامو بالقنا یا ةلود رهدال لاق ردنرابع ندنب القناو ریذت 4اح ندناح

 لامرب الثم روند هکمک هنیرللا لرکیدکی هلتهح هب وانمو هبقاعم لام یعپ هبقع |

 لقن هرغر هدعب هرخآر ندنآ بّولوا هدنسهدهع كن هکر, نانزر ءاجو |

 ترول هدرلییط كلاد هدنع رلطعب ردزیاچ هدهلبعت كلاد ردنرامع ندنلاح راو ۱

 هلجورک هب ونلاب هنبر یر كر کسع کیا هکردلمعثسم هدلاتفو برح هلیصفو هدلام |

 كلاد لوف لع ررتوک بووس ینواو هاکو یو لوا هکردنرابع ندنسهیلغ ها

 هدن رخآ هلی كلاد دوخای رونلوا لامعتسا ید هدنسرکیا هکر دیواسم یضو یصف |
 ردلود یمج ردنرابع ندورخا رفلخ و یوند رفظ کراتا هدایند يصف |

 لوقییع هروک هنناس موهفم هدراسب كولّوم هلیصف لواوو یفالت تاکرح كلاد
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 هعدآ نالوا ماج یني یز شم هللا عباب هدننزو دادش .( لالدلا ) ردند ردااصم

 رد رسا تانعاچ رب ندنی دحو رد هغلابم ندلالد رسما هد م اتنا هکرونبد

  قللالدهاتکو روند هفللالدردیسا هدنن زوهبانک ( 4الدلاو)هدننزو باه( ةلالدلا )
 | هدننزو ربا (لیادلا) رد زباجهدهلیصف كلادر وند هنت رحاقلزوغال ون كاذکر وند هنر حا

 ۱ رد هنسانه«قفلاد هنوایرب هنسننالواقلعءهدننزول لر ( لدلدنا )رو دهزوغالوق
 | لارلزو هلزلز (لادلدلاو ) ( ةلدلدلا ) ایلدتم هلرحصو لدهناذا *ىشأا لدلدت لاقي
 ههاسءاوهسأر نالف لدلدبلاقش ردهنسانهم یعانب وا ی هد وکو یڈابنکر روب هدنرلنزو

 ند رو نم یادم هدنن زو لاسلس ( لادلدلا ) هک رح اذا الادلدو ةلدلد
 4 رللاد ( لدلدلاو ) ( لودلدلا ) روید هغعانیوا نم یثاب نکرروب ردما
 ساجر هینشهب ېب رکو روند هنکوب لوقلع هنسانعم ذفنق روید هی رک هلی

 لص ماع رخف لدلدو ردقخ هلوا یعوت واقوا هروک هنناب كحراش رونید هروناج
 هبردنکسا كلم یدیا رق ینعب ءابهش هکردیعا یرلرتاق كني رلترضح سو هیلع هل
 ردامغت سم هنعانفف مسج بطخو مظع ما لدلدو یدشل؛ا ادها سفوقم نالوا

 كلادو ىم كيم ( هلدمو ) هدننزو هلغ ( هلد ) مظع ما يا لدلد 4 نع لاقب
 یک د (لد ) ردنرلسایرلزبتکیا کلم ما ناهس ندریج كولم هلرسک
 رای دند لد هلسرعت برعو هنساعم دوف روژید هلک وک هدیس راف هک لین وکس برو

 ها یف ) هب ولد ( رآ دا هست هرله وح هلکناو هل ديد تت كمالو یحف كلاد

 ( لبلد ( ردسقل كروهشم كدح مان ىسوطلا وبا نی ن هدایز هدننزو هورع

 كلا دبع ردندیماسا هدننزو ريحا ( لیلدلا ) ردیمسا لراثدع ةصن هدننزو رییز
 تدح هدننزو با ( لالد ) ردرلثدسم لیلدلا ن دوجم نب دجاو لبلد نب
 راثرت ( لادلدلا ) ردن دناجر سن كنسهلبق ريج. یدع نب لالدو ردمولعم
 لادللا هذخا لاقب رد هنسانعم بارطضاو قاقو یدنلوا رک ةکردنمآ ,دنزو

 هک رونلاوا قالطا هرهنک .لوش هدنن زو دهده لدگدو لادلدو با رطض الا یا

 راهم هدبا راتشاو خج رت یامهدحا بولوا بذ ذمو ددرتم هدنیب هدام یکیا

 هلم كلاد ( نلدلا ) اوهقتسب رف نرصا نيب اولدادناذا لدادو لادلد مرق لاق
 تدن هدننزو باعا ( لامدلا ) هتسانعم هعضاو ةع روندههار هاش هدننزو یر
 لوش:هلوا شهاسلاف یتبحالص هلوانت هک رونید هنا رخ هایسشع روح شلاق ندهدیدم

 لاشاخو راخ يفيدنا هرمشط كزكدو مدتلا دوسالا نفعلا لا وهو الامدالا ات مدام
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 تب وا توشکح پود لراوط و روند هب ق شقو هب هرب وک و روند و

 نيرا ازدا زونهو روند هکر ح یسهلوق» و هر وک کید یا را د ضو

 (:نالعدلاو) هر لج( مدل ) روید هنغروف اهر شلوا هاب بد را رف ۱
ana a وه تاج سم تیم بروم جم جسمی ی ی سم هی en n re nsدیو هو چه سو  

 ام

 هرات
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 لبا اذا لحرلا لکدن لاق رددنسادهم تكمرتسوک قلزارفرس هلا اداو رکو
 هنعاط اب اذا هنع لکدت لاق ردهنسانعم قلاق _هتسهسکا بوتلوریک ندهسک رو |

 دوو نکدا 6 لکدالا ) ردمدلبارب هدام رر ار هادی قد هل زو )۵ )
 توایرلکدد نایلص .هدننزو هرم ( :کدلا ( روند ه هنسن قثما رف هکر دیفدایعو |

 هغاربط هدننزو لېف ( لیکدثلا ) روید هنس هجزابر دوخاپ روند هنسهیق ||

 هدننزو یراکس ( یلاکد ) اهغرماذا ةبادلا لکد لاق ردهنسانعم ققنغا بواب
 هدنن زو باحس ) لالدلاو ( هلد دشت كمالو یحفكلاد (لدبا) دیم! كناطيشرب

 قلخاسک یعیتآرح هنحو زهج و زرونید ههوشع وهویشو زان هل ادم ) ءالولادلاو (

 تفلاتح ی دانم هدتفیفح زدی ناجع ندکمرتسوک یک ر دما تفل ارهاظ ی روص

 هير اهجوزیلع اهالدت وهو ءالولادلاو لالدلاو لدلا ةنسح یه لاق ردمكد |
 . ردهنسانعم كلیا هوبشو زان رولوا ردصم لالدو لدو لکشتو تق هيلع ةأرج
 هیلع :أارح ترهظااذا یناثلا بابلا نم الالدو الد اهحوز ع ةأرا تلد لاق
 نیسحو رظنم نسحو هنیکسو لدو یالخ ابامو هفلاخم اهناک لک-شتو مرز
 قفل زا هدننزولعقت ( لادتلا ) هبدهیا هلد نسحاام لاش رد هتسانعم ترپس

 ( لالدالا )تلد ىنعم هيلع ةأرملا تللدت لاق ردهنسانعم كمرتسوک اداو هویشو |
 لاقي ردهنس انعم كليا هوشعو زا بودا قلخوش یتدو هلل رک تاه زمه ۱

 هدنرا-هظاعاضوا هناخاتسک نلغلرا دانعا هنتبحم كمدآر و طا اذا هلع لدا

 لثلا هنمو هیلع طرفاف هح قئواذا هیلغ لدآ لاقب ردهنسانعم كمك هطارفا
 . كلیا ذخاو, هلح یغاشا ندیرقو هنجع> هد هيرا ماكنه لالداو * لماف لدا * |

 لع یزابلا اذکو قوفنم مذا اذا هنا رفا ىلع لدا لاق ردلمعتسم هنسانعم

 یوضوبرح اذا بلذلا لدا لاقب ردهنسانهمقلثوز بواوا زوبوا دروقو هدیص |
 زازا هب .ییعصراپ هکر ونید هثسهدام هویسشوزان ردشا هلال دشت ( ةلادلا )
 ( ةلالدلا ) مملالع لدبام یهو ةلاد هيلع هللوقت ردهیعسا ءاه روتلوا لنو
 لوب یرغوط ههنسنر یدآ رب هدننزو هموع ( هلولدلاو ) هلالثتاکرح كلاد
 ةلولدو 2 ةلالد هيلع هلد لاق رد هنسانعم كلبا قلزوخالوق بوروئسوک
 قثلوا تلالد هب هنسنرب هدننزو لاعفنا ( لالدنالا ) هيلا هددساذا یناتلا بابلانم
 بصنا اذا ءا لدنا لاق رد هنسانعم كلکودو لدناف هیاع هد لاقب رد هنهانعم
 | لیلدو ةلولدو ةلالد هيلع هلد لاق یک هلالد رد ردصم هدننزو قیلخ (لیلدلا )
 : ۱ رولوا هنلابم هکرده:سانعم تراهمو خ وسرو تفرعم هدالالد نف ضعبلا دنعو

 | عوضوم ههغلابمو ترک بابو هرزوا ینیدلوا صوصتم هدهیفاش هل رد مجرتم |(

 ۱ یک بلخ ارز یدلیا وهس هلکلبا ریسغن هلالیلد ینوب یرهوج یهت ردردص | 1
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 : كلاد ( لفدلا ) روئید هتفزو هلارطق لادو ردلاتف یعجو ردسا هدهل زا یتلع
 همهم داص هک هد انهم باصخ رواد هنع اغا امرخ قوجا یش ها ها كفاقو
 هنن ايوا ندسانحا نالوا فراعتم لوف يلم رواد هیامرخ نماریو زټک كبو رد هلا
 هنکر د یکوهفو رعماسان-۱ نکی ماموارفلا ادرا وهو لفدل الا انوهعطاام لوقت روند

 هنیفس)امهس وهولقد لب روز بوبععال لاق هنمو روالوا بیعت نرس هک رونلد

 أ روالوا قالطا هلان تلآو روند هننرمس یک یندو هدننزو رهوج ( لفودلا ) |
 كم ربو ش٤ راک یجاغاءام رخ هل رک كب هزه ) E | ( ردیدآ لجر رو

 قل وا هر وحو هربخ نویقو الق دریا اذا لغأا لق دا لا ر د هنس انعم
 ( ةلئدلاو ) هللاعف ( ةلفدلا ) ةلفد تت ك اذا ماعلا تاقدا لاق رد هنسانعم |

 رونیدهنویق شملوا هروحوهربخ تیاغپ هدننزو هنفس ( ةلبقدلاو ) هدننزو هح رف |
 ( لقدلا ) رد-آرعاش رو روند هنشاب رک دیرپا هدننزو هلصوح ( ةلقودلا )
 الفد هلقد لاتش رد هنس انعم كمللا مورحو منم ندهنسنرب یمدآر هدنن زو لقت

 هثس افق لوف لع قمروا هننورو هنزغا كمآر و همرحو هعنماذا لوالا بابلانم |

 هبط وهاگخ وا ذو هشا برمطاذا االف لقد لاق رد هنس اتعع قعروا هنر هکحو

 ( لوفدلا ) فط یا لقد هع« یف لا رود هغلت و زو فعط نالوا ه دیدن و

 لقد لاق رد هنمانعقلوا ددانو دونا بودیک دوخای بوریک هرر هدننزو لوخد

 | صف ( هلقد ) لخد اذا هيف لقدلاق رد هنس انعم كمرکو بیغن اذا ال رقد نالف
 ا كليا لکاو ذخا ی هنسنر هدنن زو هج رحد ( ةلفودلا ) ردعض ومر هدهماع

 لاش رد هنسانعم كلا عاجو هك او هذخا اذا هیت ود لقب رد هنس انعم

 قر هلراچ هنس ورک كرل اوا بوتج هب هسک ا راهاخو اهعءاجاا ةارلا لود

 رإدا ات ضف هغاخ نم اتحرخ اذا اهنیصخ تلقود لب رد هنس انعم كمویلوس

 | هللا لا نوجا قم روغوب یروماچ هدنن زو لکا ( لک دلا ) انخ ساو هذخف
 ڪک د نتصل ا لکد لانه راد هنس انعم قم البوط بو زر دک رو

 لاق رد هنس انعم كفطح هلقاباو هب نیطبل هدب هعج اذا ینانلاو لوالا بابا نم
 هنمانعم ةاج روید هخعلب نفعتمو هايس هلاصف ( ةلكدلا ) هشطو اذا ؛یشلا لكد
 هفناو رع لو و قبقرا نطلا یا 4کدناب هاط لاش روند هفعاب قیوبصو

 زوعت نالا شاو تباجا هنفرظ ربماو ناطلس هکروتد هراهمک قاتا ثعانعو
 نویس ال یا هد مھ لاش رد)عاق مسا حح هداتعم وب را 4 وا زدنا یاکشعاو

 هوغو زا همدآ رب هل راهظا قلخوش هدننزو لعفت ( لکدشنا ) مهزع نم ن طلسلا

 الب هل راهظا ثعفرو عو طسدناو لذدنذا هيلع لکدت لاش ردهنشانعم تاللا
 زتعاو عفرتاذا هبلع لكنت لافب رد هنسا م. قعاص ماکحاو غامد تهدا قل اور

 رکو



 و یر e فلم ربثک رعشیآ لا" ۳1 لاو روک نا

 هلیاونعردص ءار ز ردشابا هحاسم هدارو فوم زود هغلتوا شمش زاص توشیریک |

 | هرب چفروق لوشو كبتشم ریثک یا لغد تبث لاقب ردعما هسیاوب ردشلیا مسر |
 ٩ رک كلاد رول لاعدو لاغدا یهو فرخ لاتعاو افق دما 4۱ روت ۷

 نالوا یسوف روق ناج هد زو نسح ( لغدلاو ) هدننزو فتک ( لخدلا)

 || لغ دویا لغدمو لغد ناکم لاق روند هیاکم ناهنو وازیک لوف لع جف روق |
 رد هنسانعمیتلوا دیدبا بوریک هغلحافا فیص هل رک تي ( لاغدالا ) ینخوا
 كلبا كالح هلففلا ىلع هلتنایخو ردغ یمآ ریو لغدلاق باغاذا لحرالغدا لاق

 | كلبا تیاعسو زغهکاحو رفیلاویدآ رو هلاثغاو هاخاذا هب لغدا لاقب رد هنساثعم
 | یش كج هرو للخو داسف هب هنن رو هب یشو اذا هب لغدا لاقب رب هنس انعم

 | ةلغادنا ) هدسفام هيف لخدا اذامالاق لغدا لاق رد هنس اتم كما لاخدا ( ٠
 | متنکم دقحیانالف) ةلغاد بافق لاغب روند هب هنیکودقح نالوا موتکم هدنورد

 ندا سانا یی رط تاحهدبا تنایخو روحو ردغو ین هصاقلو بیع كیدارو |

 گل اد ) لغدلا ) كت ابحو كببع نوسعلبیا كل ةلغاد م ھ لاش روند دواخ#ا

 لاقب رد هنسانعم كمرک دن رهنئسو قر هنفص هعناهز ۳ كني و یحصف ۱

 كلاد ( لواغدلا ) بیرلا لوخد هیق لخداذ) عبارلا باسبلا نم الغد هيف لغد |
 هلیدش واو یشان ندنههو یرهوح ردقوب ید رغم رود هپ یهاودو تافآ يصف |

 مهو یخدهدنا هلکلیا تسن هب هدیبعوا هقشب ندنکیدتیا عسر هدناونع لغاود ۱

 هلیصف كيم ( لغادلا ) یدلبا لقن هل رابع لواغد نامه هدیبع ولا ارز یدلبا |
 هیدوالآ نوطب یا لغادم قاوسدا لاش ردید رغم لغدم روند ه ههدوا نوطب |

 ياعم ئاسو داسفو بیع هک رد هنسانعم لغد هدنن زو هتیفس ( ةليغالا ) |
 دروق لوق لع هنسب رهاب ليف هدنن زو رفع ( لفغدلا ) رذنمضتم یهروکذم |

 شعلان .لغغد فمه لاق رو دةكرد نالوا هرزوا اخروتعسوو روتدهنس رواپ ۲

 طب ن 8 ردن دیم اساو رونید هنبوت شوق روکو قرح و بصخا مساویا |

 ۱ هدنزو یرک ذ ( یلفدلاو ) هل رمسک تلاد ( لفدلا ) ردد اب ش و هب اسلا ۱

 هدیک رت روند هرهزرخ 6ا هدیس زاف 1 ردیعسا ره# یعی تل ولت زار سحر ۱

 یزحرقو رظنعش وخ کیچ را رد یباغا موقزاکا قلخ ا ردب راکدد یباغا وغآ |

 رار رد شت نوعا نسر E هاب رول 9 از ما ردلب و هایسو یراص یضهبو 1 ۱

 هب هناخو لمغم هّج 0 أ ه3 راو رد یداعض و نی ب رح یسالط كاخ ویطم ۱

 صرب الط هود کیا نوا ءاشبالا دعد یاو ن aE ا درط ید ۲

 | RRR RRR FRR RRR هر سام
 ) ۸ ۲) ۱ تلا



۱۲ ۲۰۵ 

 | هدننزو هرف (ةخدا )لوخدلا فلک تناک اذا رومالاف لخ-ت.وه لاقب روند

 رونید هج اغا نالوا قووف بوپروج ىجا ( ةلوخدملا ) رونید هلا جایوط هدندب
 لاقب روند همدآ شاک لاره هنیدوجو ( لوخدلا ) ةنقعىا ةلوخدم ةلخ لاقب
 روند هم دآ مهرس شک للخو دامسف هنک | رداو لقعو لو رهعیا لوخ دم لحر

 هج رحد ( ةلردنا )لخد هلقعف یا لوخدم وهف لوهحالع لحرلالخد لاقب
 لبطلا لبرد لاه رد هنس انعم قاچ لبطو رونید هکع رو هنوکر هدننزو

 یراکدرو هنیرل ریکسیایو هنبرلماعیف هلیصفكیجو كلاد ( ةلجردلا ) هبرضاذا
 ریس دوحای هعصت هباب دوخاب هنغاب اف رول وا ردصمو رونید هریکسو هب همت
 ( لیبخردلا ) ةلح ردلا اهب لج اذا هسوق لجرذ لقب رد هنس انعم كم روكا

 لیبخرد هایم ( لیجردلا ) رونید هتفآو هیهاد هدننزو لیبحرش هلاهمح یاخ
 لیجرد لجر ل اقب رونید همدآ لبن سأرلا لیقثو *یظبو ردیف دارعو هدنن زو
 هیهنیسز هک وضضاو هب وجعا هدننزو هعذف ( هل ردلا ) سأرلا لیقتلا "یطبلایا

 یک هینیرا باس ر ونید هز سنجر, هدننزو لمس هلفاق ( لقردلا ) روند
 شکلدو بو ی ادناو شورو ردیدآ بعارب صوصحم هنایبص هلاه ( ةلقردلا )
 رویم هلدطرس هد زو هحرحد ) هلفر دنا ( همت اتم یرتحګ روند 4 وبحم

 داقنم بوما تعاطا همدآرو اعیرس ماذا لحرلا لق رد لاق رد هنس انعم كلبا

 رد هنس انعم كالا صقرو نعذاو عاطا اذا هل لقرد لاق رد هنسانعم قلوا

 لج را لق ردلاق, ردهنسانعم قمریآ یرلشبآ نکررویو صقراذا نالف لق ردلاق
 ( ةلكردلا ) رض اذا نالفلقرد لاق ردهنس انعم كعروب ینلاص یلاصو جحفتاذا

 لوق يلع ردیعسا بعل هنوکر صوصخم هنفلخ مع هدننزو دلصو هدنزو همذرش

 مور هلیصف كنارو كلاد ( هیلورد ) رد هشبح تغلو دوخای روند هنصقر معع
 یرلکددراصحهرق ولهود هدیلوطاتا الاح و راردیاریبعت ولمودهمام هک :ردهدلب و هدن راید

 ( لعدلا ) روند هنغاب رک ذهیعفكنهم نشو كلاد ( ةلشودلا ) ردقجهلوا
 یاثلا بابلانم العد هلعد لاقب رد هنسانعم لتخ قعادلا هاا دنفو كنر هلنیتف
 ؛(ةلعادلا )هنسانعم پراه روند هنسهلوقم هلوک نافحاقاءاد (لعادلا) هلتخا اذا
 ح ردهتسانعم قعادلا هلا هعدخو كىر یر یر دوخاب یدارب هدنشنزو هلعافم

 اناوئو رونیدهنس هطروع هغبروق هدننزو جربز ( لبعدلا ) هلناخاذا هلعاد لاق

 ید هلبعد كلذک رونید هب هقاد كسکوو هلاه روند ید هلبعد رونید هن هقان

 (نکعدلا) یدبا یضفار هکر دروهشهرعاشرب ندهنسهلبق هعارخ لبعدو رونید
 ضرالا لکعد لاقب ردهنسانعم قتشموب بویلنابط یرب هلقایا هلیصف كفاکو كلاد
 | دسفم نداهات ودسافی هنسنر هلیحف كنهمجمنیغوكل اد(لغدلا) اطومج رب اهثمداذا



۱۳۹ 

 هکر د ردصم هدنن زو لح (لخ دلا )ید ےئل یا لحدم وه لقب هلواهدنسهيعاد باشا ۱

 هنسانعم تمینو هب رو روده هصاق و بیع و روند هلع نالوا هدب را لخ دو یدنل وا ی

 جارخ هکر و نيد هنلدارپاكمدآ ر وهم د یا لخ د هبف لاقت رد راج هد هینیتعف هدنوب ررزمعتسم

 ركن ( لخدلا )هتهینعنم هبلع لخدامیاهحرخم ینزال 4 د لاق زدیاباقم فرععدو

 هنر یر واکنرید یادناو ءاضاعاو یدنلوا رک ذ کرد هن انعم هاطب هدشنزو

 مسجلا ظیلغلا یا لخد لحر لاقل روند هم دآ ملا ظواغ جاب وط شیثقوص

 كذب رلک وک جاغاو روند هرلتا یرمو شعث وص هنرلقل ارا درلریکسو 4 ادخملا
 هرمط كن اکلیو تنبو كش وقو روند هراتوا تبا هدنرلفو وغو هدن راف)ارا

 كشوق یلکنر زو سنج ربو روئید هرلیو قشم نب هد رلعاارا یرزوب جاو
 ردیدآ مض ومر م دنا نئومم هلا ۳ بی رق هب 42 . دم و ر د لرخاخد ج ندا

 هش وق زور یک لخد هدعد ز و لو ) للخدلاو ( هدمز زو بدنح ) للخدلا (

 رل ود رس وص ییا یهود شما وص ۰ کر هدمن و باتک ( ناتسلا ) رود :

 هلی ارلنا هسا لی ۷3 شا ذک ۲ رود هکر وس هطوح بودنا "اع زا هنع)ار ۱

 لح دن نآ وعو نا دلا هراعد س لاش ر دنع هد ع كلاد هل وا نار ب وجا

 لنزرمق تأ لاخدو ترش نکی اطعام بر هدلاب رند م رخعإ ب برثدقا ر هد

 یکه ود: وق شوم وص هنر یر هدندن یک لیحد لص افلا لاخدو روید هذر رلحاص

 ضعب ف اهطع:لوح دار ز ردنتلاا نا هلا ام هدر ون ف) م روید هرز كا

 ) ةلح دنا ( روغاوا لجن هس انعم لعاف مسا رد ہضم س ا مس د هات ر ابع

 هدز ز و لعقم لخدمو هلځدو رودد ةە راق هرخآ نوا كولر هل 9 رب كاد

 هروماق به ذلایا لخ داو هلحدلا نسح وه لاه رد هنس اعم به ذمو السم

 كوب لومعم ندنفاریپ امرخ هلیفینخو هلديددت كعالو صف كلاد ( هلغودلا )

 یورغو یوزقو رونلوا رب مت یورف رولوا كندرب هک روید هندی سام رخ
 یهو هلحو دلا یف نوا عضو لاق رد وسام هن هسا هر لمعالا ق ر دف رع

 ر دندآ وج ر هدننزو لود ) لوحد ( رقلا اف خو ضو نم دقیقس

 یربما ( یییخدلا ) ردسق) لرعاش ما لذهلا مارح ن رهز لتخادنا )
 ( هلخد ) بم ر یا لسدخد یظ لاقب رونلوا قالطا ۵ وهآ یناخ هدزو

 هرب یمیدای لاب كنسیرا لاب یشحوو رددآ هب رقرب قوح یمامازخ هدننزو هزج
 مان ناز يص كيم ( لخادم بضه ) رولوا هدنراقووق جاغاو ابق هک روید
 هدنجا تا هدد الت و جرب ز ( للخدنا ) راد دآ دراب ر فرش هوزوا لح ا

 ر صوص هل رع هیس هين یعصم ) ءايليخ دلا ( روند هبا لب شار دشقوص

 هما ندا لوخد. هافلکت هروما هلیس هی لعاف مسا نداد ) لدءلا ( ردبع)
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 سا عیجو بهذمو تيلو ريض هکرونید هزوپ جیا كمدآ رب هبرسک و یھ
 (للخدوا هدننزو ذغنق.( للخدو ) ( لیخدو ) ردنرابع ندنسیور درابو راک و
 ډجاب هک رونلوا قالطا هنمدمهو هنتسود ینورد لوش كنيشک هدشنزو مهرد
 هلاخدو هللخدو هلیخد نالف لاش هلوا ردا طالتخا هنشراره مرح هنروما رب اعم

 تبح رد هدشزو بدټج هک بلا للخدو ( بلالخادو ) ه طابم هلخادم یا
 هالخ دوهبح لغاد ادیدق لاق رونید هنتلاح یکن رکیو توفص نالوا ءدننع كندومو
 تیارم نم دوخا هد اردو لقع كمدآ رب هلنییعف ) لخدلا ) هلخاد ءافص یا
 دامس نمهلخا :i وهو لعد هیسجوا هلفعق لاق روند هالو 2 ندیا لوخدو

 لخد لاق رد هندانعم قع“ ثراق لا و داف هنندىای هنلفع كمدآرب رولوا ردصمو

 لوخدموهف هاخلا نوکس» الخد لوهحالع لخدو میارلا بابلا نم الخد لحرلا

 لخ:نماذه لاش ردلمعتسم هنسانعم هعیدخو ردغو رکم لخدو داسفنا هلخاد اذا

 بسح كمدآر و ردلمعتتسم هنسانعم هادو تلعو هعیدخو هردغو هرطم نم یا نالف

 یا لخد هبسحف لاشه روالوا قالطا ههصیقنو بیع نالوا هدننسنو قرع
 یا لخد هضراپ لاش روند هغلحاغا روک و قیص شعشمراص هنر یریو بیط
 لصالاقوب روند هنوق نانسک بستنم ه هلبقوموفر بولوا هاکیو فتلم رش
 ۱ مهنما وسیل یا مهل لجد مهو ره لاش روئ)وا قالطا هعجو درفم هلناوا ردصم

 هنسانعم قلوا هاو دساف یزو چا كمدآرب رولوا ردصمو ملا نوبستن و

 ريما ( لیخدلا ,) هلخاد دسف اذا عبارلا بابلا نم الخد هما لخد لاقي
 ندهناکس و لخاد یا لیخد بحو لیخد ءاد لاش رد 4: انعم لحاد هدنزو

 لاق رونید همدآ نالوا بسثنم هرلنا بوریک هن كموقر ن د هرفص بولوا

 ةسی ع هکر ونلوا قالطا AE مف لحد و مه ربغ نمیا مھبف لیخدوه

 تلخدا يا لیخد هک لاق هلوا شلیا لوخد هننایم بیعمالک نکیا لکد هیج
 ردط وسم لاټم هد رهجو هر هک ربد چج زنم هنمتسدل و برعلا مالک

 نالوا هدا سیسأت فلا هلا یور فورح هدنحالطصا ضوع لها لیخدو
 : بصان عقاو هدنعارصم « بصان ةي٣ااي مهل یتیلک هك عاش رونلوا قالطا هفرح

 بویفلوا جارخا هیاعم را لو لیفت یکداط نووا یکی
 یضلا میلکو فاعاپ صخاذا لیخد سرف لاقب يلوا رونلسب هللا فلع «دروخا
 ی شش رک و. شعتقوص تیاسغب هنر یورو ردیما یسرف كن هتک مات

 هاسم یعسر كفلوم هدارو رک باک یک لاخد رولوا دن وق هکر ونید هباضعا

 رول وا ناکم مساو یی ردصم ندناخدا هدننزو مرکم ( لخدلا ) ردهرزوا

 ابسسن همدآ رب دوخای هتعاجرب بولوا نده اکی هکرونید هبهامو فو ےئل لوشو

 تاسقا
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 نالوا ییولعمو هک اماذا هلحاد لاق ردهنسانع« قلوا هاهن ككا هلغعادلا

 منکاذا ةلحاد لاقب ردهنسانعم كمریو ربخ یتسهکزوا بودا مک ندمدآرب *یبش
 هدنرقر تشرد عقاوهدندروب عور یب هدننزو لغ ( لحد ) ءریغب ربخاو هلګام

 هنع لحد لاق رد هنسانعم كليا عاتما هد-تزو بانک ( ناحدلا ) ندعنضومر

 (هالحدلا) ردهر زجر هدننیب د دالب هلانع هلیضكلاد ( لحد ) منتما اذا الاحد

 هح رحد :(هفحدلا)سأ را ةقبتملاىا هالحد رگ لا روند دهب ویق راط یرغاهدنن زوءا مه

 (لج دزا) فا اذاهنطب لقح دلاق ردهنسانعمقمرابق بوشیش یلراقكمدآر هدنن زو

 هج رحداذا هبلجد لاقب ردهنسانعمقلراو هدنرزوار ی هنر هدننزو هحرحد

 مهر اذا موقلا لجد لاقب رد هنسانعم كلبا راك اخو لامعا و شرالا ىلع

 ۳۳۳۳ بودا كالهو لتقف هاب یموق ینعی نوطو نیعرصم ضرالاب نی وسم
 رونید هب یراق هحوق لود رولوا مما هلحدویدایا هلر قرهوا را 2 4 ۳ لاا

 ققراص یک یس هرهج رادقوج هشارق یرل ر د بويل اف یرا ثا هدنسهدوک

 ولءدوک یرموب و دل ا هیخ راسم هاحا یا هلجد هما لاش هلوا ش وا ققراص

 ةرا هم یا هلجد انما لاتش رول وا دف هک د هب یراق ةن

 لماحد لحر لاق روئید همدا زانقط ی هدننزو طیالع ( لماحدلا )

 ثكمرک هدنزو دعقم ( لخ دلاو ) هدنزو دوعق ( لوخدلا ) زیتکم ظبلغ یا

 او جرخ ضیش لوالا بابلا نم الخدمو الوحد راد)ا لخد لاق رد هنس انعم

 هدننزو لعق ( لخدتلا ) هتلخ دا اذا هب تاخ د لوقت رولوا ى دعم هلبفرخ

 هل رسک كن هددشه لادو كنهرمه ( لاخدالاو ) هدننزو لاعنا ( لاخدنالاو )

 لخداو لخ دناو هيف لخ دن لاق رد هنسانعم كمرک هدرلنو هدننزو لامتفا

 یف كناخو ىمط كهم ) لعدإلاو ( هل رسک كن زمه ) لاخدالا ) له د ییعع

 هنریصاذا الخدمو الاخدا هنلخدا وقت ردهنسانعم كمردریک قر هلوا يه ردصم

 لرازا ةلخاد لمسغا لوق هنمو رونید هنزو جا كن هنن رب ( ةلخادلا ) الخاد

 هني رب نالک هنفرط غاص كم دا شماشوق هطوفو دا ىلب یذلا هفرط یا

 غاط ردنرابع ندنرارب وتي وف ضرالا ةلخادو رونلوا قالطا رازالا ةلخاد كلذک
 ایهرجن یا رطاا نم ضرالا لخاود یف ان لوقت رداخاو د یمج یک یرایید
 روئلوا قالطا هنوردو ريو هنب زوب جا كمدار لحرلا ةلخادو اهضعاوغو

 ۵ رالاد ( لیخدلاو ) ( ةلیخدلاو ) هلال تاکرح كلاد ( ةلخدلا ) رکذیس اک
 ليس هين رغصم ( ءالبخدلاو ) هلیحفو و مض كمالو یمضكلاد ( للخدلاو ) ليف

 | هدننزو باثک (لاخدلاو) هدننزو رکس ( لخدلاو 3 هدننزو هلحار (ةلخادلاو )
 كلاد (لخدلاو ) هدننزو اهیعس هلیصف تنهددشم یاخو ىم كلاد ( هالیخدلاو 3

Qa 
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 | نالوا  هدتلا دراراب نالوا هدرا اتك یاجو هرد لوق لع هوا ردبا ت

 كن ویف دوخاب رولوا شم وپ وا هدنزرط ییلد روناچ هلرب رضوص هکر وند هکیل د
 باد رم هد رارداح نیست مثح د وخاب روند هکیلد یروق را ندف رط ناب هدد

 رتدن بورتک هاروا ناوسن هدک دلک رفاسم هکر ود هفاکشو قرخ هدنلکش
 لوح دو هلل رسک كلاد رولک لاحداو لح دا یمج رود هم رهص لحدو را ردیا
 هن بانهم رثب روتید هبویف هدشنزو هرم ( ةلحدلا ) هلی كلاد زولك نالحدو
 تور قو یلامو روند همدآ نالوا ویلسو ویب ینراق هدننزو فتک ( لحدلا )
 دنفو كنر هسان ام ادو لالا ریثکلایا لحد لحر لاق رونبد همدآ یحاص ناماسو

 ةیهاد یا لحد لجر لاض رونبد هیسک شالفو هیهاد یبهرابود نيا هعدخو

 هام قفاوم هنمام یدنک هدنسارتشا هنس رب اعاد هک روند همدآ لوشو عادخ

 لاش هلوا ردنا لیزرنت هلا هلدام .لرهدبا ضرع اهب ناصق هعیاب ردق هک ردنا

 هرمشط یراق ندکلزوعو هتحاحنم نکن: تح میلادنع سک اع یا لحد وه

 نطبلا قلدنم ريصق نیس یا لحد لجر لا روندهرودوب نامش شمارغوا
 بابلا نم الحد لحرلا لحد لاقب ردردصم ندهروزم “ياعم هلثیتعف ( لحدلا )

 هک روئید هویف هعشا لوش هدننزو روبص ( لوحدلا ) الحد ناک اذا عبارلا

 ندرلراوید لوصای غاص بویفلو وص تسار ندرب ینیدلزاق نکل بوایزاق
 بناوجو هنلوا طابنتسا وص بودا غل ندشتل آ كرلنا هلکمرولب یرثا وص
 ندرلهود هدلوب یاد هک روند هیهقا لوثو روند هبوبق نالوا مساو یفا رطاو

 لوحدهئا لا هوا ردا هضراعم بوشیراپ هلیسهلح هدکعروو بودیک هغرالا

 كنوبف هد-نزولس ( لحالا ) اهنع دین لبالا ضرعت تناك اذا
 قغلوتیوق بوریک هنس هش وک كرداچ لوق ىلع قمزاق رب هدنع اوج
 تناوحی رفح اذا ثلاشا بالا نم الحد لج را لحد لاش رد هنس انعم

 فوخ ند هک رب لوف ىلع قعشلفارباو ءابلا بناج ىف راص وا رثبلا
 دعاب اذا نع لحد لاش رد هنسانعم قلوا ناهنب بوحاق ىثان ندنتيشخو

 لجرلالحد لاق رد هنسانعم كمريک همغل یرلکدید لحدو فاخو رتتساو رفوا
 بصن هرب نوما یدیص نفصو كيك هرادایص ( لوحادنا ) لحدلاق لخداذا

 چچ نا رک افزود گرده یراعاماهدنورط تعجب نراطدیتتا
 هل رمسک كنهزمه ( لاحدالا.) ردهبهرقر هدننزو ناسیص- ( نالحد ) ردلحاود

 اذا لحرا لحدا لاق رد هنسانعم كم رک هروقح نانلوا ۳۳۴ یراکدد لحد

 4۱ دنفو كنر بودا كلوكل همد آرب هدننزو هلعافم( ةلحادلا ) لخدلاق لحدا

 ۱ یییحاص یهنسنر و هعداخو هغواراذا هلحاد لاق رد هنسانعم كا هنغ رف

 هلغعادلا
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 لحد لاقن ردلمعتسم هنس انعم كلا عاجو قرخاو بذكاذا لح رلا لجد لاقي

 ردهنس انعم كلا راذكو تشک هلی ىفارطاو ءاحا كنحراو اهعماجاذا ةأرملا
 ق هنسنرب هدنن زو لیعفت ( لیحدنلا ) اربس اهیحاوتعطق اذا ضرالانالف لج د لاقي

 قا زدن هللونلا يهنسنريو هاطغاذا "ىلا لجد لاق رد ةن انعم كیرو ماقلا

 دوخای هنوتنا هدنن زو بارغ ( لاجدلا ) بهذناب هالطاذا هلحد لاق رد هنس انعم
 بهذلا یا لاج دلاب هلحد لاش رونل زدلاپ هنسن هلکنآ هک روند هنبوص نوا

 | نیجرس روند هە قشفو روند هنن رهوج كلقهدنن زو باده ) لاجدلا ( دئام وا

 دص اهدا شارد بوكر ندارو نداروش هدنن زو لفق ( لحدلا ) هلسانعم |

 هدننزو هد ادش ( ةلاجدلا ) طاقلایا لحدمه لاب رونلوا ریبعت ینرید هک رونید
 ةل اجد ةقفر لاق نوح رلکدلیا هطاحا یو رووا فصو هراشا دلو قوجك

 هکر دباذکكحهدیا روهظو جورخ هدنامز رخآ هدنن زودادش ( لاچدلا ) ةیظع یا
 لجن دداومناناوا رک ذا قاقتشاو ذخا كنو روناتفص هدهلا جعیبس*هنسانعم نوعلم

 موس م روند هان رطق ی ره كنەود هک ندنس هدام لدتد هلج زا رداع ن دیس

 بذک دوخاپ یدنلوا هشت اک ۱ هلکلبا راذک و تشک یس هلج كنم را ید

 هثطفت دوخاپ ردندنسانعم ضرا اون مطف دوخاپ ردندنسانعم بذک عارتخاو

 ناوتب هلیعوج ترک ايو یا هلینایغط و رفک رد ذو ام ندارحدُت نالوا هنسانفم
 کب دابا رس هلا لطاب یقح دوخاب رد ییبم هنیکیدلیا هطاحاو هلطغت ینیمز یود

 > لطاب ار ز زدذ وخأم ند ابجد نالو | هت انغم یك زدلاب دوحای رد وا

 و روند هن وئلا هک. روشن اھ ندب اجد د وح اپ 8 سبانو هب وغ هدنن روص

 هالاجد نالوا یا فیس راه وح دوخا ردقح هلوا ره و عبا دک ضرا

 دوخت نوهگیدنروک نو زاتع ندنتس هلج هاسبلتو رک“ هدا نیعا رداعسم

 نیحرسدوخاپ شا ندنعباو تراک ردد وام ندهلاجد نالوا هنسدعم هیطع هقؤر

 دوخاب نوحا یکیدلیا راد م یییمز یور هلدوحو ثول ردندناجد نالوا هنتسانغم
 صاخأاهلوقلوا رلدل هندی دک هک ردذوخ ام ناددحد نالوا اا سان طلا
 واد هد ن دخ[نولاجد ناز رخآ ق نوکی ]وبشا هد هاهنهک رب مج زام ردقج هو
 TT و لا ىج هلغفلوا ربسفت هللا نوهوم

 كلاد ( ةلحد ) ردشلنا تیاور ینکیدلک هلحاجد سنا ب كلام هدنءج كلاجد
 ( لیحد ) ردن دنسانعم هثطغت رددادغب رهن هکر دیمسا فورعم رهن ها عفو ی

 نم و یھ كلاد ( لحدلا ) ردیسا جلح رب بعشنم ند هلحد رهن هدننزو ریز

 یرغا هک روند هنیمز ريز نال وا هدننلارپ و هبغل لوش هلنوکس كن هام یاحو
 ردس رخ اضفت و هلوا رونلزا یثماهدنجا هک چ وش ھوا شیکک یملغاشاو زاط |

 رس سس
 rr س
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 د وخاب ردکعد هد روده بهاد سوم وه * هدیدذک یهاود مج 7 زوم رد وعتا

 هدناماا فوح هک رد دآ تاعو ضر ر هلبدو ردینب» هاب دین دام هس ریفسذ

 بضم هدام هدا هکر ددبش ر لصا ردا حرب بیرق «هجار.وو روا وا ضراع

 ردیبک یغاپ لوط یتا هک ردیمعث یرب رولوا ولرد جواو رولوا یرب قج هلوا
 جرک هدا هک ردب-اک یرو رولوا هنسن یک لاب هدنجا هک ردیلسع یربو

 رل هنن یک تكيک و یسهراب جاغا یک شاطو لبق ندنشهبو رولوا ؛یش یک
 یندو هلیصفو یم كلاد (,ةلبدلا ) راردنا ریبعت یہ هچارمس كیک هنو سان. راقچ
 قشفو هروک هدن زو باغ ( لابدلا ) روند ههروک ذم تلع یرلک دید هيد

 هرزنخهدننزو لفوح ( لیودلا ) رولوا حالصا الر هلکنا هک روند هد هلوقم أ
 هدروتثیبخو رونید هنساوص راجو روند هنسیرواپ دوخای هنکک را لوق لغ

 ( لیدلا ) رونبد هیکلتو ردیبقل كلرعاش مان لطخاو هنسانع« م رع گذ رونید
 هرب زودورونید هنناوروق جاغا یرلک دید دعغ ندا کل هشدم هاب هدنن زو ریما

 هدننزو بک ردلبد یمج رونید هنغارمب نالوا رامرا كحاغا ما یطراو روند

 ههمقل هوم هدنزو هفرغ ( ةلدلا ( رد دآ عضو مهرب هدنسءکلوا دنم لیدو

 وج باص كن هدلاب و ر وند هنس هم وک هتسن و ربك ةمع)یا هل دذخ أي لا رود

 هدننزو روبص ( لوداا ) هدننزودرص ردلبدوهدنن زو ټکر د لبد یعج رونیدهنکیلد

  یلکف یا لود ةأرحا لاض رونید هتروع شاق یوای یادلوو رژنید اب هیهاد

 ریما ای ریبز ( لید ) هما یا یلکلا هةلکث یا لولا هتلید هاعد)یف لاهو

 يح رلادیع ندنین دم عموم ر هدءاش هد زو بت ڪک دوخای هدنرلت زو

 یصف كلاد ( لید ) ردند اروا دم نب بیعشو نوراه دمع ن دجاو یک نب

 نالوا یکللا ةدعاف ىنعإ ىس هیصق كنس هکلوا دنس هلبط كنايو ین وکس كنایو

 مهارا نبا نب دم ند ریهاشم هللا هیت رونید یغد نالبد اک او ردیعا كرهش
 كروس یمهلوق:نویقو هود هدننزو هجرحد( هاکیدلا ) ردندا روا یکلا لیدلا

 رد هنسانعم كم ردکر بویلیوط هیارار بوروح ندنفارطا یرلناوا ها

 هدنزو رقعح ( لکا ) هنم رشتا ام فا رطا درو هعجاذا لا! لکید لا

 طظیلفنا یا لکید, لجر لاقب روند همذآ هفابق دیو رظنم دب نیکر ح نیلاق یسیرد

 طب الع ( لک ابد یا نا ( ریس تک تن الت رمص ( لکید ما ) تسلا داجلا

 ( لاجدلاو ) هدن زو ریز ( لبجدلا ) ردرعاش رب ندنساربق هعازخ هدننزو
 نارطقدهود, هلن وکس كيج ویحف كلاد ( لجدنا ) روند هنا رطقهدنن زو هما

 بابلا نم الحد ربعبلالحد لاق رد هنس انعم قانا طق ندب عیجل وڌ ىلع كمروس

 1R هنسانعم كلدوس بوزود نالیو ءاتهلا هيج عوا ليجدلاي ءالط اذالوألا ۱

 لاقت
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 لاقج یغدوب رولوا موعض* یسهنمه اضهبو ردق وب یریظن كلوب هدب رع مالک
 هش هروناج ی ریلک اب د كلك و روند هدروف ندع ابسو رد رواج یرلکدند

 كن هلیبقر ندنیهش هعزخ ن نوه بلاغ نب لج ن لئرو ردبدآ كرولاج كچ وکرب

 ییرسک هتبسن یای اریز هلیصف كنم زو ۳ ۳ روند یلّود هدنتسنردب ردپ
 یرسکكلاد رویدلیدو هللادا هواو اقیفض یهنه روند یلودو رلیدلیا لاقتتس

 لثدو هدننزو یربخ ردّبشلوا روسکم هب 3 لادو بلق هنایهزمه هک هل دمو

 هدنحرمش عمللا باتک موحم ییاهفصاو ردرداتویو ھلب رسک كيم هه و كلاد ر وند

 ذغا ندنراترمضح هنع هللایطریلع ماما هک لئدلاو رعب ۸ ظ دوس الاوبا هکیدید
 هدننزوبنع هلیخف كنهرمهو یرسک كلاد یتسنكنآ ردشلیا وصلبپ مکن ادتا هلا

 كنم هو یعط كلاد لئثد هکیدبد عاطقلا ناو ردوسنم هملیبف هفشبر مان لثد

 هک دمو ینضكلاد لودو ردتعاجر هدهاک «هلببقهکر دیطهر كدوسالاونا هلرسک
 رد هدنن زو ریز هل دمو رسک كل ادو لیدو هدننس هلیق هفینح رد هدننزو روز
 لود یرانوب فل وم هک رد خراش ردتعاججر "دنس هلیبق دزا كلذک سبقلاذبع
 نکل بودا تل هح رک یلدوروك | هدننزو لدو ردنا ناب اهسفنت هدنعهدام

 یلیصقت كرن یو ریما لحرر ( نالادنا ) ردشبا تم ا مرو لعو
 روئید هب هبه ادو تفآ هدنن زو روغصع ) لوا ودلا ( ا هدنس هداع لود

 ط الحا یا لول ود مهد ما عقو لاس قب رد هنس انعم ط التخاو شر وشو

 رد هنسانعم هلا قءادل بودا دنفو كنر هت ر یر هدنن زو هلعافم ) هل ءادملا (

 الت اخ یا الئاد لاو هل اخ یا هلئاد لاقب رولک نوجا تکر اشم و دعاو

 البد هلد لاق رد هنسءانعم تءردک رب هلیوکس كنايو یه كلاد ( لبدلا )
 لاش رد ,هنتسم انهم قمروا ناردنی, هلکنک, دو هه اوا لوالاو الا باشلا نم
 لاق_ ردهنسانعم ىلا كوب بویلپوط ییدمقلو ا برمشلا هيلع عبات اذا اصلاب هلبد

 ردهنسانعمكلیا حالصا هلیسهلوقم هربوک ںیالر لویدو لبدو مقل اهربک اذا ةهقللا لبد

 لیدو هوڪو نقرمسلاب اهمصا اذا لوالا باسلام نم الودو اللد ضرالا لبد لا

 هنمانعم لودح روند هربنص رهنو نوعاطلا البلا هلا ءامر لا روند هوعاط
 لیعف( لیدتلا ) رک ذیس اک رددسانعم گردش را تفآ هبسک رو ردلود یعمج

 ( لیدلا) تال اهربک اذاةهتللا لبد لاش رد هنسانعم كعوی ىبهمقل یندو هدننزو |
 هب هیهادوزلپو لکتلا یا لبدنا هذغا لاق روند هغمل# یواپ نوبم هلرک كلاد ||

 لابشو ءایهد ةيهاد یا ةفلابم لید لیدو لّباد لبد لاش ردلود ىج روید |[

 ست ی ریغصت ۳۹ رد مجرتم روند هب هبهاد هدننزو هنیهح ) هلي دلا ( رود

  هکشا هدرخو كحوک هلیض كلاد ( لبدلا ) یهاودلا هتهد یا لودلا هتلبد

1 
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 E لاق EE هے دن ه درس 7 هب ظ ناسنا نأ رویطو ماهب

 هنطاف ربطا و م اهبال هب لیخ دوع لع بصنب دوا ءا ہک وهو “عرشی الایخ

 رددآ كنوارو ردبكصرار صوص هبلفتون لایخودعارفلا 4 لاو اناسنا
 ندنفل هنس ادم سرفاتعاج روند هنس روتس تآ هدنزو لٍل (لبخا )

 هوبشواادا ېکر لل دوخ ردللاخ یدرفن لوقىلغ رؤلوا عج مسا هکردقوی یدرفم
 ید لیغ هایرمنک كن اخو رد لویخو لایخا یعجب یدنلوا قالطا هل راپ روب ها
 نو فو ناس رفلایا لیساک لیلا تءاج لاقب رونید هرکسع ولآ لیخو ردنفل

 هاک رد ردشمل وا همست یا ندنتع اھ هک لیل ادب زو ردب دآ هداب ر هد رق

 ؟لیخ هدک دلپا دوفو هذ ار مالسلاو ةولصلا هیاع یوفطصم ترضح «اندثل اسر
 یب هنس انهم لیخ ید رخ رلیدروپ هيم ربا دب ز هلا لب وح مریخ نها

 ذخاو بصغا ین زاس رف كئب رات رفحا ربه زن بعل امدقم هقشپ ندنفیداوا ربحا را

 هب دصف هلازا ینتنجمه تمهنلوا نیفلوا موهتم ندمیلا یوم فرط هلرتمهت كلا
 ینعبابذکو یک قاطتالىا هقفا ون الوا هالبخ هراستالنالف برعلا لوقو ردیبم

 لوهم رالف هدار ون زاګچ هشاب بول وا تمو اقم هد ره البو هدا وق ه الف

 ردلع!ندن راوس رلنآ ینعب * ایناسرف نم لعا لیلا * لاثمالانمو رد هل ژهش
 نولواردنصم لیخو رونلوابرمذ هدکدلیا روهظ هصقفو تاکو نظ لا كمدآر

 لا لجرلا لاخ لاق رد هنس انعم قلوا ردنا لک | تاب یرکدید فدس اعاد
 پاذس هل رنک كناخ ( لیلا ) للا لک | لع ماد اذا عبا رلا ب ابلا نم اليخ

 هدنو روند هبو راد یوي دي یرلکد د تتلحو ردنا یرلک دد ۳۳ ردمعا

 ردندم یناهبص الا ةلبخ ردند ابا هلا هرونسکم یاخ ( 4خ ر) ردتع) هد هلصف
 هضر اعم اک هللا هلماعم یک یر وطو عضو كمدآ رب هدننزو هلعافم ( هلاضلا )
 كولم نالا وا رببعت *اوذا (,لیخوذ ) هاراب ادا هلاخ لاقب رد هنتس انعم تا

 ۳ شارج نيا هلبرا هصق كم الو كناخ ( لبا وذ ) ردییقل دبز كلام ند راج
 ردتعاه رب هدنس هیبق ما هعیص هدننزو مات ) لیخماوتب ) رد رسا

 (:یأدلاو ) هلیصفو لینوکس كمرمهویص# كلاد ( لأدلا ) (+ لادلا لصف ه)

 كا قراتا قص قیص یراعدآ لوف ىلع كم رو هتس»آو فیعط هدننزو یر

 E لأدو رددص«لاد ةد ار وب ردهنس انعم كع رو واط اشنو ولشدنح دوخاب

 یشغوا ابراقتما دعوا ةفيعض یشم اذا ثلاثلا بابلا نم الاد لح رلا لأد لا
 لاق رد هنس انعم قمادل آ بودا دنفو كنر همدآرب هل دف نالادو لادواطیشن
 لاضح هک ردیما یوآ نا هاه نالادو لأدو هلتخ اذا ان الأدو الأد االف لأد

 هل رسک كن هزمهو یمض كلاد ( لثدلا ) رد ردصل اب هيم ردرواچ یرلکدد

 مالک
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 ( لاتشفاو ) ( لئامنا ) ريكلا یا ةلیخناو ةلبللاو لبللاو ءالبلاو لیخالاو ابا
 روبد ,ه.دادوجو بحاصو غهد.و نیبدوخ یک لاخ "دنزو طبالع ( لئاخالاو )
 بولقم نداناخ تغل ىج چ و اربکسش+ یالئاخا و لاحو اب ولقم لاخو لئاخ و لاخ لاق

 لاش رد ه:یسانعم كلبا رادن و رک اترو لعافت ) لبا خلا ( رد کاو

 نکو ڪڪ هکر دیسا هډ هدنن ڙو, رجا( لدنیخالا ) نیک اذآ لج رلا لیا

 ردشوذر ور دا ب رع ا نيد د وای رر د ید نارو نو ردش وق یر لکدید

 یمج ردي ثعاب ییدلوا هحالا ه رقو قاردیشوق یرآ هک ردییسا قا رقش لوفلیع

 نا دناخ لالا لیبل 2 ردتعاج رب ندلیفعینپ ( لیخالاونب ) هلرسک كباخ رد لح
 ليان قو یلسااو ۶ ندا لبخالاوناو رد.ط» ر كن هیلرخ الاواو ردیط.# ر

 ءدان مل هم e Ol KRE هدنرلن زو اوا ) هايلاو لالا ) رد راد ىلحلا

 روند هل و صح”, نالوا راپ بروص یت يد هیشدم و ےس سم ه دن رالاح اوو  ظف

 رد هلمح ا En ةر وص ن 4 ۳و ةطف. دل ق 4 همشنام وهو هل خو لای لل لوق

 ندهد ۳ تروص لصالاق هلابح و لابخ هروک هن این هد راصب كفلوم هدنن زو هما

 ت روص نالوا رومت 2۰ هداف هر کصندښتدیغ كس مو هد وص وه دب ما شو هدام رد رابع

 لایخ ال ذک یدب) وا لاکا هد ةن ره نالوا روصد هد مدح هود کا

 كنهتسنرب لریخ و یدنلوا لامءما هد راح قیقرو فیح یکلا نالوا هدنسارجم

 تروص لوا لر ورد رابع ندکلیا روصت هد ها رخ ی ه دم ھن یسهد رج تروص

 4 ل٣ هوو ندغامد یا و ق E) E > و ردي رابع ندنساوا ر تر وص هلع

 ییاعم نالوا عزام ند او هوس روض د وقرب 2ا دنا لواو ناشی ندوب

 یا ەم روص یاد لصاحا ردا قب رفت هاکو نت هک پودا فرصذ هد هب رج

 هس زدی الامعتسا هدن بلک قع یوفوو رد اهر ووا تلباسا | لا و ج بلاقررب 4

٥ e ۰نود و با ها مد و رکاو راربد  

 كحەدبا تودحخ هددوهش ماع هنطات سفن ,هدایور مع ردغامد طسو ىلج كن وقو و ۱

 ییدلیا فقلت ندلاعف لقع هدل ۳ توکلم ماع یاوحاو ءایشا شا ثودحای

 ندنیفیک و هقداص یا زر هکر با .س ابلاقو تروصرر توقوبشاهییاحور *یفاعم
 نالوا سوسح هل رز تب هرهاظ رد ريغ كن هبلایخ توقف ونو رد رابع

 ندد یار وص ,هک هثن رد ای نفاق و ن زاخكنآ ناذک شه نوسج ی رفع لای اوط
 رد ه رک اذ ی لوا اپ مدو ۳ تن a نح روما ی مد لب اعم نال وا عزان

 ردقج هلوا یسبتلارق ۳ روتلوا قالطا هنتعاطو صخش كمدآ رب لایخو یہا
 هک رونید هک ناننلوا ووت قواو هتلطو هصضشیا ا تدهاب ۵ لاش

 ۷ ناردنا بمعن نیر تک دغا غابو الرت یلنیک | بوتروا ملک هایسرب هجاغارب
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 رولوا ردصم هد اعم و و روید هغاقسغا نالوا ضر راع هنغایا هادو ءاول یا الاخ

 علط اذا عبارلا بالا نم الاخ لاخب سرفلا لاخ لاقب هلنننهف یدبا لی ىلصا
 تیلافا لاق روند هنفکو بون نالوا رتس تیمو مللنیا لاخ هنا وقف لاقبر و
 لاخلحر لاقي روند همدا یضو درغاوح كبو تیلا هب ننسي بو وهو لاخ ف
 یل یا ىلاخ هيف ًاطخا لا ردهنسانعم تسا فو مهفو ردیدآ منع وم رو مس يا

 ' لعف یا لاخ هل لاش ردیای و یواو هدو روند هروغپ ولیو هایسو یسارفو
 رد هنسانعم تفالخ و 4یحاص یا 4اخ وه لاق رونید هح ص كنهنسنر و د وسا

 دوخ و ردیدآ كغاط رب هدنح ام كعصوم ما هنندو هنفالخ یا هلاخ زرحا لاش
 ساو هیت بجا زیکتلایا لالا عاعوا نم وه لا روند همدا ریگشتهو نب

 ىذلا ا یا لالا یف هر لاقت روند هع وم اهو ىلاخ نايل وا فیلاو

 یوو ینظ یا یلاخ هیف باصا لاقب رد هنسانعم ناکو مهونو نظو هب سیال

 قشع هنفرط دحار هدب دنک الصا ا همدا نالوا لد هدازا ندنح ةفالعو

 همدآ نکراو بلا ةفالع نم غراق یا لاخ لحر لاقب هیلوا یس هاش تبحو
 ا تیاعر توانم یک اضافی یک کرک یلامو بزرع یا لاخ وه لاش روند

 مایقلا نسالا یا لالا لاخوه لاقب رونید همدآ نديا ماتهاو مایق نسح هدنراچ و
 بظاومو مزالم اناد هب هنسنرو هنسانعم هریغص ۀکا رونید ههب كحوکو هيلع
 يلع بکرتال لاقب روند هنک كن او همزالم یا هلاخ وه لاقب رونید همدا نالوا
 رونید هممآ نو زو ناببح ینعی فیعض یعسجو ییافو ماطالب یا لاخ الب سرف
 هندالپ دجو ردیدآ تان رب و ےسجلاو بلقلا فسیعضلا یا لاخلا یف ریخال لاقب
 ر دلکد روکذم تاب یعب لوا تدوو رددآ هفوکشو فورعم هن وکرپ صوصخم

 نم "ېر, یا لاخ لحر لاق روند همدا هحاسلا "یرب ندنمهتو ناکو هی زو
 هد هدام يكد دلیا سرفو لیخ هک رونید هم دآ یحاص هدصم تعارفو ةمهتلا

 یا لاخ وه لاق یک سارفواو سیا هلوا یتسایکو رکف تباصاو .تسارف نسح
 زونواییدلیا رکذ كفلوم هدنسهاک لاخ هکرید حراش هيف لیخب اب ةلخلا نسجا
 ندنس هلک لئاخ هدنزتکا كرلتوب و ردیاب یضعب و یواو یضعب ردانعم جوا
 رد لیخ ییصا هدنشءب و ېک ليلو لا رد لیخ یلصا هدنضعبو ردرصتخمو بولقم

 ( لوسیخاو ) هدننزو بی ( ليخلاو ) هدننزو رجا ( لیخ الا ) هل نیتصف
 ارج روند هالتیخ هدشوم رولوا نيعتم هلتفا-ضا روند هم دا ولکی یدوحو

 دجا ( لیخالا ) لاخوذ یا لومو ليو دخلا لیخاو لبخا وه لاغ هدننزو

 درلاخ ( ةلبخاو ) ( لیاو ) هدننزو ءاعسفن ( ءالیخاو ) قر هلوا مسا هدننزو
 لاق رد هنتسانعم رادنب و ربک هدننزو هربسم ( ةليخلاو ) لوكس كرلايو یحق

 ایا
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 هتم ع فبل الاخ اسهدل ول عضو اذا ةفانلل ليخ لاقي رد هنسانعم كلا بصن
 اذا بأضسلا ليخ لاقب ردلمهتسم هنسانعم قغاب هفمردعای رومعي باصهو بئذلا

 ان تان كلبا نارتعاو یو هایم هشدار مع لند هلو توت
 ( لیلا ) مهنع مک اذا موقنانع لبخ لاقب روئلوا ریبعت قهلاپخ هک ر داعتسم

 ههر د وداي تااحو حضور هلتسارف ندهدمسلرب ردص وص# باب هک هدننزو لعغت

 هيف لیخ لاق و هسرفن اذا هل لاق رد هنسانعم كابا ار داو مهف هلتساررف

 هلذءرارفو بونالو هکرد هنسانعم قاي هنمردغاب رومغب دولبو هس فن اذا ريحا

 دوشوزیکو رمال تاهت اذا باضسا تای ناک ریو حوا ری کا
 هلی ةوف كمدآ رب هنسئر و ریکت اذا لجرلا لیخت لاقب رد هندانعم كلا تاله
 بوروک داوم رب العم رد هنسانمم قلوا ردم تروص هلا تروصر هفت
 (ةلبضنا) هبشن اذا 4 *یشلا لیخت لاق یک كخا روهظ ناسنا نكر دبا روصت هاد
 ( ةو ) هدننزو هدف( او ) هدننزو ثدح ( لا و ) هدننزو هتدح

 لیتو لبو هم ةباع- لاقب رارولوا فصو هدولب نانا وا سايق یلر ومغب
 رد هرزوا ىلصا هک هلرهک كنهزمه ( لابخالا ) ةرطام اهب تناك اذا هل عو
 یم ردغای هس> ویرردغای هباصع نانلوانظ ولرومغی هدننزو هلامآ ( ةلاخالاو )

 بع بام انع یا ةلاخا انلخاو الابخا انایخا لوق رد هنسانعم قمردغفاب ويد

 بوروک ندعاب-و رطمال تایهت أذا ءاعسلا تايخا لاه ردهنسانعم قغاب هراطماو
 لاق رد هنسانعم كلا بصذ قو وا های كنسد رواب هود نوا كلبا فوخ

 ىس هم كن هقان هاخاو بئذلا هنم عرفیل الاخ اهدلول عضو اذا ةقاسلل لهخا

 نلاهعمض ىف ناك اذا ةقانلا تلاخا لاقي ردلمعتسم هتسانعم كمروتسوک ولدوس
 تالاب ضرالا تناخا لاق ردلمعتسم هتسانعم قلوا نرم هلن نوک انوک نمزو

 هتبلا بوبلیا رطم فلخ هکرونید هاص لوش هدننزو لام ( لاخا ) تنادزا اذا

 للروم ارم هکرونید هننال وا زسرومفب لوقیع هنسانعم هدنزاب ربا هلوارردغاپ
 هاب كحراش هديا روهظ زسرومغی هرکص بودنا راو ديما قلخ هلکمن روک

 فاخمال باصس رطما یا دعر ذا لاخ مس مهلوق هنمو ردحح را لوا لوق, هروک

 لاخ هب لاقي روند هلوخو ربکو قربلا یا لاخلا حمل لاقب رونید هکشعثو هرطعا

 ردم ین شاف سنجر و رونید هب و نالوا مالمو كزان بویلوا تو ربک طا
 یمچ رداب وخ لاج بیز رووا رببعن كب ۵ روند ه هطقن نالوا هدندب و
 رونېد هغاط یموبو یرباو دماش یالاخ هدخق لاقب هل سک كاخ رواک نالیخ
 لاق روثید هبهود رکیب هوک یرا یو« محفل لبجلا یا لایخاب اودعص لاقي

 اودع لاب رود هع اهم نالیقخ دوا لربماو م رب یا لو
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 زدشفاف ہدنکح دحاو مما ردسا یکیا للراس هرزوا ع كررخآو یه كواو
 هدساسا نق هتم یا لوخا اویهذ لاق ردلمعتسم هنسانع» قرفتو هدنکا و

 نی مشننع رارید لوخا لوخا اوف رفت م لوالاف لوالا ءاج هرزوا ینیدلوا موس م

 رد هنهبانعم كلبا تیاعر نسح یلام هک ن دنس هلک لوخ وب و هنسانعم نیفرفتم و
 شک هو بولیغاط هرافالتوا بولا ینرلب روس یر ره ثرلئابوح ردذوخام

 یعر یراراوط هل ژریاچ العاو رادنبا هنسهدب نک كغالتوا نوجا یمی روس
 ۱ مدههنو هیعر ےہ یب رخالا نم لوخاانا هلئس افت هرکیبکپ هدااح ی رک دابا راتو
 هد هد نالوا هدنک ارپ ور فثم اقاطم هسدرللاپ هدعر یدارلرد رد رنهد و لفا ندیا

 یخ را هدنساوس هکردهنسانعم را قيلخ هدنن زو لیکم ( لبا )یدنلوالامعتسا

 لبيع هلا. لاقت رونلوا قالطا همدا نابسجو لها هربخ ٌهافا هلذل وا مال مرکو

 يخف واو لوح نب سوا ردندیماسا هدننزو یلوح( لوخا) هل قیلخ یا ریل

 ردراباا قا سوا نب لوخو 4نوکس كرلواو یوخ یا نب لوخو هنوکِسو
 زدیعسا یالق كن هک ما سبق ن ماطر و ردندحمررب هدننزو مظعم ( لوخنا )

 هدام هدنزو نایه- ( نالوخ ) رهدآ مضوم رب هلیس هب رفصم ( ؛الیوحا )
 هند رایمف تورا یرظددنالوخ نه ضصح ( نالولتا لک ) ردیدآ هفرب

 رفن نوا ندناوسن هلوخ و رونید هب وها یشید هدننزو هرټ ( 4لوخا ) رونید
 تش هلوخ هک هدننزو هنیهح رد هل وخ یرفن تر د لوق ېلع ردیسا هيا

 ( لبنا ) ) رد هلواخلا تش هل وخو سيق تن هاب وخو مات تش هل وخو س

 یلصا هکهدننزو لاح ) 8 هلئوکس كراو ىرسكو یصف كرلاخ ( ةليلاو )
 هل سسک كناخو یصف كيم ( ةليخلاو ) هت اصف ( ناليلاو ) یر یدنا لیخ

 هک رد هنئسانعم قغاص هدننزو هلولبح ( ةلولا و ) لصف كيم ( هلاخاو )
 الابخو الاخو غلمح و الیخ لاخت ىلا لاخ لاقی ردیفدارم نتشادنب هدبس راق

 رونبد لاخا هدنلبقتسم ملکتم ردندب ولق لاعفاوو هنظ اذا ةلولیخ و هلاخحو ةلیخحو

 تل یک هروک هنناب كحراث رولوا حوتفم هد هدر تفلو هل رسک كنم ر

 ریغوتو یدلوآ هدن) زم 4 هلذل وا ناسا رک !ta 33 تر ردهناط

 |رهاظا هک هدننزو لمف ( لیخااو ) هدننزو ليه ( لیا ) زد هرزوا ساق

 نابغط هدای زوب قحا ردعومسم قر هلوا ین ردصم ندلیعفت هرزوا سابق ریغ
 ردهتسانعم كلا نظ هوس همدآرب ردقو هدر هل لذخأم ارز ردباغا قلوا ندلف

 ريخ ندنسایس كمدآرب لییخو هيلا ةمهنلا هجو اذا الیختو اليخ هيلع لیخ لاقب
 هسرشت اذا ربا هبف ليخ لاقب رد هنسانعم كلیا ناع ذاو سرفن تباحو مركو

 قوب وا هنناب كنسب روا هود نوجا كما فوخ بوروک یعسق هروق ن دعابسو

 تص
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 هدیمه هدنرایو تیاعر بودهزوک بوروک ېک یک رک ییهنسنربو اهبحاص یا
 ( ةلاخالا ) هيلع مثاق ءژازایا لام لاخوه لاقب روند همدآ ندبا ماستهاو مایق ||

 لاق رد هنانعم كايا لالدنتساو سرفت ريخ ةراما هدهتسنر هابرسک كنهرمه |
 هکرد هتسانعمهلاخا هدن ران زو لمذت (لولاو لیلا )سرفناذا رذطانمالاخ هیف لاخا

 كغدبایاطیمدآرب لوختوسرفناذا لوختوربخانم الاخ هبفلیخ لا ردیبایویواو
 لاباهظفاحبوروک ییهنسنرواع عت لاقاک هذخما اذا الاخل ون لاق رد هنسانعم
 ردهرزوا لصا هکدلرسک كنه مه (لاوخالا) هدهمتاذا انالف لو لاب رد هنسانعم

 لوخا ناک اذا لوهحا لع لوخاو لحرلا لوحا لاغ ردنرابع ندقلوا یرلیاط
 همدآ یا ماتهاو دیقت هدنتاعرو رای و هدنفاح یکیرک یام دو ( لئلا )

 ( لولا ) هيلع ماف هژازایا هلاخو لام لماخوه لاقب یدنلوارکد هک هتن رونید
 لاوخالا م رک هلبلق هفلا یواو ( لاخثاو )هدننزو مرکم ( لوغلاو ) ,دننزو نسحم
 لامعتماانرا»هنس هلک مم ران ویو رونیدهئالوا ماعالا مرک مموریم هک رونیدهمدآ
 (ةلوؤخلا)لاوخالاو ماعالا مرکی ا لاختو لوو لوخم مو م لج لا راروتلوا
 نبیالاخ وهلاه ودلو وا  نیبیا لاخوه لوقت رد هتسانعم قلیاط هدننزو هموع

 یرلاغوا هعییا ینعیذع انبا لقنالوردب رللغ وا هزبتکیا ىع, هلاخ انبااهلاقیو لۆ حملا
 كن هعی ردا ركب هع ارپ ز ردلکد میقنسم كم د لاخ هاب! بونید مع هک هتنردلک د جک كد

 ( لولا ) رولواهلاخ هنلغوا كنبياط یسهربشمه كدیاطو رولوا یاط .هالغوا ر

 كن ترشح هلاش لج یقیقح منم همدآ ریو روند هند كنغامط كنک تآ دلنینعف
 روید هناماسو تععنو محو مدخ و یشاوحو ه راجو لوق ییدلیا ناسحا و ماعزا

 هروکهلوا ردلئاخ ید رفمشعبلادنعو رونلواقالطا هند ومو رک ذمو هنعچو .درفع

 منلا نم یلاعت هلا ءاطعاام وهو لوخ نالفل لاق رولوا روصت قلوا ردصم یصا

 ردذوخأم ندنسانعم تیاعرو دهعتوبو ةيشاحلا نم مه ررغو ءامالاو .دسیعلاو
 اذا مهلوختسا لاقب رد هنسانعم كعديا مثحو مد-خ هرزوا یلصا ( لاو سالا )

 الاوخا م

 هنسن هلیهحو لضفتو نابسحا همدآر هدننزو ليعفت ( لیوخلا ) مهیف لاذحا لاق و
 كاخ( وا ) الضفتم هاي هاطعایا لالا هلل هلرخ لاق ردهنسانعم كلا اطعا

 ندبا ماقها نسح هدنتیاع رو رایو ظفح بودهزوک بوروک یک یک رک لام هلیصف

 ھذا اذا مهیف لا لاق ردهنسانعم كعد یاطو الوخ رهذخا

 قغ هديك هکر د حرا ےل نصف روک لوخ يح ا H2 روند اا ۷۱

 هک هدننژو باک ( لایخاو ) هدنن ز ولوح ) لوخا ۱ رده وس ص هدن ران زو ب صو

 لحرلا لاخ لاش ردهنتسانعم كالا تیاغرو دیش A یدیا لاوخ لا
 ام

 كنم مه ) لوخا لوحخا ( هب ماقو ها و هافر اذا الاخ الوخ لوح هلام
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 نيش ) لعالا ) ءالثما اذا هوع> لدن لای رد هنهانعم یناوا اولط 42۱ ندب

 قلوا برططم بوب ردن دوو یشا ندگدلریپ كب هدا زو هج رحد هلا هرم

 لاتقب رولو هرزوآ قلی -بوهزدنس هدنکر ج بوخلاق ینا توق هکر د هتسانعم
 دزو لدسنج ( لذا ) مرهلااو ربكلانم برطضا ادا لعجرلا لاج
 یرا ولندب یرموبو روئید هڼهود هدندورو كاچ هدنیزو لب ( لیلسكنحاو )
 رونپد هنتسیزوس رفغضو هود هدننزو لد ز ( ةلبلاتتا ) روید هبهود ژوایو
 ىجا ند هدام هلیلطاخ هدنززو روفصع ( لود: ) روند هنس هرا دولبو
 لاق و دف رفتمیالیطانخ لبا لاف روژ,د:راریفصو هراهود تواب واب هک ردلیطانخ

 كشت ندیلنغا كنس هلوقم رغصو كیک یتمیاهب ضرتعم جزلدم یا لیطانخ باعل
 لام ( لانا ) ناهسلاق بوشبای یروقرا هدر هکچ بوف 14 ولب دولب رارایلاس
 لوخ و هلرخ او لاودنا یعجج رووا ریعتیاط هکرونید ةنشادیرق كنهدلاو هدنزو

 رق كنءدلاو کرد هلاخ ییاوم هدشننزو هموع رولک هلووخو هدننزو .رکس رولک
 : یتالاخ نهو یلاخ یهو یماوخا یا یاخ وه لوق رونلوا ریبعت هزت رڌ شادن رق

 مشح رد هل دینه هکر دذوخ ام ندنوخ لاخ هروک ها بلم ماما هکرید مجرتم

 هدحفاح کد یر مو بواقم ندللخ دوخای یدا لوخ لصا ىع رد هنسانعم

 كنلثم * مانمال لالا قرع * وبشا ظحاج ردندنیهدام مع مع ۸ هس رده سأنقم

 كدلو ارز ردهدایز ندنتهباشم هب هع ع یت اشم هب هلاخو لاخ دلو هکیدد هدا

 هنق رعیسهدناویرثک ایت ردهدایز ندتداتم نالوا هندلاو یتدسانم نالوا هتسهدلاو

 ردشفلوا ریسقت هد هلا هنا ىلع یتیآ [دنلک اش ىلع لمعي لک لذ] هدع رک نا رارکح

 هبادورف فرط یمهدلاو اصوسخ رولوا رک دالوا فلخا تسن هت رد نّوعکنآ

 7 هک اپ بس ۸4 اید یون ندای ضعب رولوا ودع داووا هنیردب هلا هلوا

 لاوماو دوجو هکلب لزا تبع ناد نچ هزب راتآ زردا تبعو رهم همرلدلو
 ميکحویدرب و با و- ها روک ذم رم رقت £ - لوا راردا یسهلماعم ت وادع ووو

 هکیدید ید یربو رد نجقو لئام هژرجلک هلا ردو زج ندزب دلو هکیدید رخآ
 قند یارو رج هتدالوا هکایوک كمالعت نقال و هلخمالوا يدلاو كمد:ترشح

 توادع هز نوا نمغی دل وا تنیس هن رامودق ۵ التبا ماعو هکندد هاسف وص 1

 تاولقم :ندلیاک یبهلک لاخ ا وچ راک یآ رک د گلد بنا نوا
 هربخ تمالق ناملوا طابنتساو مهف هیتسارف نر ےاھس كنهنسنر لاخو ردرصتخو

 هل لاش رود هر وقد وايو هابسو ردفو رعد بر#لانب هکر د,دآ ساک سحر و

 سرغ) ذه لاغاا لوقت رود هجارح ڭ هدسن ر و لدالانم ڊوسا ل یا لا
 بس

 یا



 ۱ ۲۸۱ ۷۹ یا

 لاق ردتالجخ یعج ردیسهاع نالوا ژوکرم هدنمفن هک روتد هنعهاطب و هزم
 هب زاخو هرارسا یاهنالجخ نع لئسا لاهو ةريرملاو ةئاطبنا یا لا ثیبخ نالف

 هک رد وصح دتادو ماندو مول ضعبلاد-نعو ججا مرکوا جا مثلوه لاقبو

 هبوب بنشوف هود یندو هلرحف كاخ ) لجلا ( رداکد اپ ك٤د جا 2ک

 ید نوح ا قشم و یغوروق امرخ رولوا ردصم لجو روند هتک و

 هعص و اذا لوالا بابلانم الج سسلا لج لاق زد هنسانعم قعصڊ ها یسهلوقم ح

 هنغاص كنسهلوقم یاهنو مارحاو وایزو هفیطف لجنو نلیلاه هوحوا طاق
 هسفنط روند هب هشااق و بدهیا لجن تاذ ةفيطق لاش روند هناکسو و هنیراخو

 ردفلوا هلنیتعفو هیج نالوا باوص هدنوب لوقیع ردیعا قلابرو هنسانعم
 هل سکكاخ ( لا ) روند هنتون ثانشوقهود یوو هدننزو هاهم ( لاا )

 مو توقسو قدص هدننزو یا_۶ ( یخلاو ) هدتنزو بارغ ( لاشاو )
 بلبخ | یا یلجخو لاخو لج هلنالف لا روند هانتشآو هنسود نالوا هرزوا
 هنئاوف كناويح و هنلصافم كناسنا هک ردیدآ تلعر هدننزو بارغ لا و یفاصلا

 ردقج هلوا لصافم مجو رونال ابوط ب بویسغآ ندنآ یرلفایا هکرولوا ضراع
 هريغو ناسنالا لج لش روندهناویحو ناسناشمارغوا هثاع لاج (لومضا)

 ردنطب ۶ ندع هدننزو هما ( هلاجخ ونب ) لاخ هب یا لوم وهف لوهجایلع
 لاق یکاولحو دبرت روند هماعط نالوا مالمو قشمو هدنزو ریما ( لبا )
 هرلب وئولقاهو روند هباصت فثکو قیصو ماعطلانم نالام وهو اليا ولکا

 هدنن زوهنیفس(هلیجخو) هدننزورپما (لیج و) هلیضكناخ (لج) رد هلي یدرغهرونېد
 مانتای زلاتباتیای بیبح هدننزو ربیز (لیج) ردندیماسا هدننزو هنیهح(هلیجو)

 قلحاغاقیص یثاومو باود هدننزو لاعتفا (لاتخالا) ردیعب ات هک ر دیش تئدح

 هدننزو هم ز ( ةلیلحا ) لئلا یعراذا ربعبلالقحا لاقب ردهنسانعم قمالتوا
 موقلا نيب تعفو لاق روید هلالنخاو اغوغو هنتفو شروش نالوا هدنفنا را سان

 ذفنق ( لدخ ) ردیسا لحجر رب هدشزو لنح ( لنخ ) شیوهن یا ليله
 هدننزو لدنح هلباهثاثم یا ( لا ) ردیدآ عضو مر هدمالک "هلق راید هدننزو
 . قلاص ولن راق ویو فیعضیا لئنخ لحر لاقش روند هبس-ک نو زو فیعض

 یداورو ةيخ زنم نطبلا ةمضض ةأرميا الخ جاوزت لا روند هنواخ كوبلسو

 زوغواو رونیدهروع یب هطاع و)هدوک یربا هدنزو جرز ) لعمل ) ردیما

 یا لمح یه لاقب رونید هئروع هثیذب نابز دریقز یلدو روند هنروع نیقشاش
 تروعنالوا لص هدننزو هحرحد(ةلص ا) دگیذم اذکو ءاتجاذکو ةباتص زیسج
 هدننزو هج رحد ( ةلدنخلا ) لص جوزناذ| نالف لصح لاقب ردهنص انعم قلآ

 ۸۱ ) ثلا
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 لوفف منا ( لذطضلا ) ردیذآ هدلب رب تب رق هثیرپش هیناطاس هدنمهکلوا ناصب رذآ

 yy روند هن فی طخ دو 3 تكیاخ ) اجا ( ردزب اج هد هل ز تیک هدب وب ۱

OO TPT NON ۳۳ ۳۹۵ ۳ ۳ 
  ۱ 5 1 ۱ ۱ / ۷۱۳/۰ 3ی ۲ ۱

TATE EE ARNE f aaa e sat aR ae A 

 سمالیف ناینذب نیشیم و یدنلوا رک ذ هک رونید هفلخ-ود هل رمک + ( هللا )
 ۱ ا نالیکح نوعا د طرح هر زوا نی E ن رز لوفلع رود E ۳۹ نال زا

 هدد رازادنارمت هک روید هب یزد یرلفد راض نی وک و رودبرد هب یزد یس هل وقمر

 هلا(“ و هندشم نالوا نو شفنم لطف و رز رعک ا ی# < وط رول وا ریدعت غاز

 روک لالح و هدنب زو بع رواک لا یجب رارزود هز ضصوب هلکنآ هک روند

  (نارفطاو )شن رلث زو دهدهو دف دف ( لوح ) ردالخا یا عجو هرسسک كنان

 زدف زا متم هدا ب رع ردب رک ڙالب ئايا هک ردب رلهفو رعم تشز كیا وذ هدننزو لابط

7 

 لولا ن ۹ لاش ر :لی سا دو ر كحد رعک لوح هدقایا هوس 4اب

 قففاط لرتلح ها ایا نوا هدنزو لزل۶ ) لنطذخاا ( لالا عصوم وهو نسجلا

 نالواهدنرزو تک ۵ د ذ زوهل راز زا کل هلند ۱۳ واال اوآ و أ را لع لا رد هدسا ۰

 اكو( تاليا )ملا E اذا ظلال ل لار و نا ی تس هلج كنا

 ۱ ءاجلا عضب لصان لرد ديقم هليا و نع نونلا مپ هد راد میج ردم“ ای 2۰ و ار طم ر هل يعض

 (ںوج ) ردظ وح یوا نایط 7 جا ٥ یر هحمن نونا روز وا .رغص 2« هکر دا وا

 رون) وا راج یقعاب ییاص یدآ هک رد هنشانعم قلوا مانک a هدست زو لوعش

 ۱ لانلحو قیفر یا لاو لرل لا قب رر د هل ون كراو رولت زود نرم

 ج

 ۱00009 لماخ وبف جلا .لوالا بابلارم الوجخ هتوصو هرکذ لج لاق
 | كا روجههو یسنم یترهشو رک ذ بوډا ماشک یدآرب هل رسک كنه ره

 ۱ 1 هفوحو همررفمو میلکو هفیطقو.زبو رلماخ هلعح یا هللا هل جا لاق ردهنتسانعم

 ۱ تاذ.اعلعج .ادا ةفيطقرا لا لاقب رد دن انعم كليا قامص 7 واخ هنب هلوقع

 ۲ عجیب رونید همدآ مانک قالواطقاس .یرهشو ناش سانلا نم.( لماخا ) لب

 هدنننزو هزیغس:( ةا ))هلتهالنال طیقاسیا لماخلحر لايق هلنیتحف رولک لج

 | راها لوقا لج هلوا یک هتب توا لزوک هکر وند مرب قصاب هجروتچو قلا
 بالا "ضرالایهو ةو قا ولزا لاق روتید هلاسموق نالوا,ردا تابا

 13 ۱ هنر یر و ردقو رعع هکر وند هب هتبطق و رحذلا ثید , هلمروأ و هم کم یهو

 ۳ .زوندداب ین)وزوقجاغا وراربد نایامح هذیس راف هکر وند هرلحاغاروک روو قص قد راص

 رجلا رکنا عنصولا یا 4 جق نرل لوق نوسنل وا بس رول وا هر

 وند ههیطق دوب هدننزو هرع ( 2خا روند هنیرلیوتو دن رلکلب: شوق

 روند هب ةا لتاحعو نیا و هل وقم هعارتمو هفوحو ولیژو ما رحاو ےکو

 هو سن

۱ 1 



۱۳۷۹ 

 ردهنسانعم قمردشارا بطر ندنرافلارا هلرلخ ثو رولوا اس ندرارکت هسنلوا |
 يرد همدآرب هلغاررمو فعلا لالخ نيب هبلط اذا کز لا لاش

 یرخا ربا هنعط هبعط اذا جم رلاب انالق لاخ لاش رد هنتسانعم كمردشترود

 ۱ ترف غ ا تدحو لوقت رد هدسا نعم قلثرآ ینرلقنا را شید هلا لالخو

J|رلفوروقو هوم نالوا هدنرلقلارا رلخاش هلی درلاخ ( ةلالقلاو ) ( لالفلا  
 واتوالح ۸۵ روند هبهضراع لوش لالخو روند هامرخ شموا نالوا هدنعنارا

 ضرع وهو لالخ هیاصا لابش ردا *زتمشک | یتمعط بولوا ضراع ههنسل
 نالق هدنرلقلارا شید هلالخو وا ىلا همعط ریفیف ولحج لک فل ضرعب
 هلاخ و هلال لک ای نالف رلب رع هک رد جرتم یک للخ رونید هنسهیق ماعط

 هدنرلغلارا یراشید نالف لرد هدنرنزو همامو بنعو باتک هک راربد هتلالءو
 راردبا هبانک ندنتم الو تسخ كن آ هلکنوب ردکءد ردنا لک | یتسهیش ماعط نالف
 دیدشت ( لاخلا ) یک لیلخ روند هنن شفلشیا هنسهوا بونلد ( لولا )

 هکر ونید هثیش نالوا كربس كريس یرلقلارا هد.تزو لزلرتم ( لخاخأا) هلمال
 ريغ یا لخ)حهو لاخ ركع لاش هیلوا فاکتمو میدم دری و یان هنیزب یر

 لكل هدزلب قم فناکد هدهنکح تک و اتو هد ربم یا هکر د مرام ما صحم

 نهو هک رونبد هب همهم لوش هدا زو لتعم (لنلا ( ردن دادم و یر ریبعت |

 همدآ لوس وو هاو یا لع يما لاه هلوا فرم هار بولوا هاب
 دیدشلا یا لی لر لا نودد هاویخو ناتسنا زایوض او یک ل

 هلوسخ وب یک لتخ و لیلخ ( لخالاو ) هایسهبن لعافمما ( للا ) شطعلا |
 لخا لحر لاو ربقف مدعم یا لخاو لیلخو لتحو لع لحر لاقي روند

 هدننزوهلعافم ( لا ) ردربتعم ثلیضف بویلوا ربتعم لعف لصا هدنوب رقفا یا |

 قلتسود هرزوا توفصو قدص هلا هسک ر هدنرلنزو لالحو لادح ( لالخلاو ) |

 ردهرزواذوذش ینزو لالخ هدنوب هقداص اذا الالخو هل هلاخ لاق, رد هنسانعم كلیا |

 لاش روند هغلةسود ناجولد زا ی هل سم ڪ كراع ( ةللاو )/( للا ) |[
 .قیدصهلیضو,هل سسک كلان كلذك لجو ءاخالاو ةقداصا ىا ةلاو للا ركل هنا |

 هعقداوا نراشقم ضعبلادنع و رد راي ییعص كمدآ رب هک رونبد هت |

 وهو الخو ادو ینالف ناک لوقت رولک لالخا یمج زغلوا قالطا لخ هباخ ع ۱
 عفا هدننزو ثدحم ۳ ) دو عمالا مشی الوا اصتخم اقیدص یا مضلاو ما |
 هنغوروق امرخ هدشزو باص ( لالخلا ) رديبفل كرعاش مان ین ةفيلخ ن |

E ۱ربهم هلا خب فلم هد رک ردنالوا شمالشپ ےک شی بوالبم ر کم دارم  

 ردعابا لی هدنتسهباب رعد یت زناجر رد ردشلپا نایب هنوک 4ام نکس. یدلیا |



۸ ۱۲ 

 [ هلالخ نم جرب قدولا یزنف ] یلاعت هلوقف رول وا هحاسم یلوف هنالك كفلوم سپ
 اخ فهضو نهو نالوا هدص وصد ر دواي هد هس 0 لاغو امهر 'یرق هبالا

 هنفر هدناسناو نهو یا لاخ هرماق لاش نلبوا مکڪسمو طوبضم هک رونید
 هناناشب رو هدا رسهاطن نال وا هدهشد دیاو رهب دن و یارو روند هنغل هقف و لاحو

 ندیاه- رنک كناخ ( لالخلا ) قرفثو راشتنا یا لاخ هیارق لاقب رونید
 لاخ نم ج ر رطملا لاش رز اک ردللخ ید رفع روند هنب راد ر روغن

 لاخ رونید هثیش شاقوص هدغلارا هنسن یکیاو ءالا جراح یا هلالخنمو باضلا
 هنیرلقلارا تروا رادلا لالخو ردزاج هدلیصف كناخ هدنو رک ذس اک یک

 مشح تو درک و رش توي د رک یک قافز رد رالوحام كن راد ودح هک رونید

 یلاوحام یا بالا [ رایدلا لالخ اوساحف ] ىلامت هلوق هنمو ردللخ ید رقم نوس)وا
 ندرومد رک 2 زاب روند هنلآ كح هلد یهنسن ریو اهنوس نیبامو اهدودح

 هک رونبد هثبش ینج هیلترپآ لوقو شدو ردهلخا یجب نوماوا ندجاغا رک و
 یسانا یش وک هودو راربد و رف نادند هدیس راف رونل وا رعد لاله هغ رحم

 روند هغل .ءآ شازود ندنسراب هد ی رلک درو بو راب د ود نوسما

 هنب رهراب هتخگ كحهردشت بریلقووا هنر یر یهنسن یسهلوقم ےک شانریو

 هب اهون روند هلاح مدعو هذلق و لالخو رولوا هدیز رط دانک هنیعب 3 روند

 یرلکلماماریز رایدلوا بقلم هل لالخلاوذ یرلترضح هنع هللا یضر قیدصلا رکب وبا یتبم
 الخلا دچا ندو رلب دنا فاع هنمسنر هب ورک اعط بودا یاشاو قدصت

 هلالخ عیب ردهدننزو یناتک هک یلالغلا نامع نب ميهاربا ندنیئدحم كلذک ردند
 هدن رلغلارا شاد لالخ و > دس اک رولوا ردصم ندهلعافم لالخ و زدن وسذم

 کیا ید وب هیرسک كناح ( لاخلا ) رک دیس اک روند هتسهبقب ماتعط نالق

 یا مهلالخو مهالخ وه لاقت ېک لالخ روند هتدش شلف وص هنغلارا هد سذ

 شاقوص هغلارا هدنزو لعفت ( للخلا ) هلرسک كرلاخ ردهللخو هل یدرفم

 ابلاغ ىظفل ذفن موح م یلوقناو هيف ذغن اذا هيف ىلا للغ لا رد هنسانعم

 روهنی للخو ردشلیا هجرت هنسانعم قلوا مات هنسنر ندنفیدلو هللامها

 ردقغاب هرب شعب دارم رد ا ا قاب هرب رب صوص+ بويعا هر ره

 رد هنسسانع« كمريك هنغلارا كتعاجبو اماع نكي ملو صخ اذا رطلا للخ لاقب
 لیوات مهراید لالخ هلفاضم ریدقت هداروب مهلالخ لخد اذا موقلا للخ لاقي

 هسذلوا
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 یمعط هکر ون د هن وا لوشو روند ۳3 ام روا بن اغا میثرعو راد دن اعم كن 1

 ضصج و یا لزسق هد هلح ومشا ردیاد ام صح هک هلرا ۱ وان ورلح بودرا رز او ۱

 دم هک رب هتل اف هک لود زا درد دولک للخ یجب نومل وا درک
 ؛هتبخو ,تفادص نالوا نیت هدف را هکر و رو دب هیون و

 نودلوا هلتعح تراعوو روا لارکو تفع زك هباوا للخ السا هدا هو ۱
 هیت هسمانعم قیردص رونید هتسود یه هلخو و راد وا ج,

 ےب چوم ین هتک هر چ
 یل مهر یهو ود لو رووا قالطا دعجو د رفمو هشوم و رک دف رد رم

 یاد ع٠ هلال تاک رح كماخ ( ةلالثاو ) هایم كناخ ( كرالا ) قیدص یا
 0۳ ةملنطسا ( رود هلاتشاو EEE هرززوا روک د هدو هک دغا ندا وا

 ,( لاو ) ردکوم ردکعد راب وتن هب دخ هک هل مک كنهددشم مالو ف كناخ
ORی رک دید" ها د هرلدود لوس ) ةو ( هاب دیک ال  

 یغرت تناك اذا ةلاخعو ةلحو ةليلخ لبا لاش رللوا رالتوا قلتوا نالوا رکذ |
 | *دنوآ نالوا ولتط بولوا روش یدود هلرسک كنهرمه ( لالخالا ) هلآ ۲

 مجرد هوا شش طی حک

 یهنسنر وةلا یلا اهلوح اڏا هلا لخا لاقت رد هثسانعم A .دوا نوش

 ناب ۴ یعلای*لخاد لا. رول وا یمن ی ماسک رد هنسانعم كلتا رادهنخر

 ناکا لخا لاش رد دنسانعم نیک بودا كر ییهنسا زب دوخت یر رو فدعا 1
 شا ندر یاد روط هد هک وعم فاّصم مدار رو 2 هنه باغ اذا هربغو ۱

 ی رکن نالوا فام مروج نسم تکلع لاوو رارد نالث لخا ا درب
Eلخا لاسش ردهتسانعم كلبا ادب لاخو نهوو هنخر هرادحس هاك  

 هقوقح دودناب مدعوو اسهیف للخلاب, اهنهؤافا مو اهب دنا لاق اذا رونشاب لالا |

 جاتو ادک و هل فی ۸ اذا لح رلاب لا لاق ددهنسانعم تلیا رد ت ولنا افو
۱ 

 ۱ ۱ نوسل وا هد رک هیلو نج هدیا د دص را لوش حو ر د ددم هرم فا
1 ۰ ۱ ۰ ۹ 

  GRقوا یرهودو هللا مهلبا تعر اذا مولا لجنا لاني روند هنساتعف +

 قا جاتو ج اتحا اذا لوهجا ىل اغ لحر 1 لحل لاقت رد HEEE قاوا 1

 انفو ادم یتشع اقا ام خو لرلشنا تعدلط ادا :(دلحلا قلدنا E ق زد ننام

 ا i نو فلوم لیلا .تد ا اذا احلا ملا لاو REY يانا
 و هنتسن یکیا هلذرتعهف ( لاخلا ( ردلثم قییدص ن رک یدلیا دع ندادنما

 REN یک قلارا نالوا هدننیب كراقهرب روشد هغلا راو هفلتحا تالوا ۱

Ê ۲ج92 وهفی نر هک روند هغلا را هوحومو نخ یک یرتلارا كتو  | 
aed paa ا 

 1 قعهط قوروف یحاغا ام رو كد وا ام یا ها هزل تالش !ام لوق ردا ات
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 ! لع لیلا مهارباو راک 4 اف كلش نو رک دی ز نب دیعس ندا جتا لاو

 ردهدنن رف فبرش سدق 8 -| یراهدلب كاب وات رم زر لناحلا و هع و اهن

 مال بلا هيلع دا تریددح ؛تددمسا ہدئسەدام رخ فوم زۆ لیلخ هالات

 نوربح تس ہک رددوربح يعتا لصا هی دناف رذغلفا ممر هرزوا قوا نوربح

 لیلخ هلظافسا یتظفل هنيدم ك رهدیک نکا لوا هند« یریبعت لیلا هنیدم رارید خد

 هلق كددآ لج را لیلغو ردفراسعتم هللا نج زا لالخ ۳ هکر دعا زا دابر
 هض ناو هرادقمر ند هک سن هلیصف كناخ ( للا ) زونارا قالطا هدننا دوخ
 روتبد هد اقلطه دوخای هکیلد كج وکو یدنلوا رکذ 7 رود هنعامم تو

 روند هنسشکا دوخاب هرجخو روند هغلوف نالوا ه>هفشب ندرلتلمرو رتاسو

 رونید لخ هدنهچ رونید هرج شنوا ریفتم یمعل هل وک هقنب بویعشکا د وخاپ

 درقر دنع هلخو ةضرجالب ةربغنلاوا اهنتماحوا رخ یا ةّلاب ىنا لاقي زساه

 مس سیم توس تست سل سس سس روند هتناکم نالق یلاخ هرکص دافو كمارو و هنر وغ هفیفحلو ردندآ

 رقفلایا هل سلالاوعدت ةللخا ه لثلا هنمو رد هنسانعم هقافو رقفو فحاحو |

 یدوم هناکنرا قلیرغوا جایتحاو قف ترورشیمی دقرملالا اوعندضاصلناو ۱
 هذگ لاقت :هارسک كباخ ردالخ یمج ردهنسانعم هلصتو یوح هلخو رول وا

 نودا دیرتشا ادوار هدننزو لرعش ( لیلخلا ) ةلصخ یا دلاص خا اإ 7
 تدسفو تج ادا هبرشالانم اهرهغو را ؛:تلاخ لا رد هنسانهم قلوا هاب ۰

 و ی زا ادا یھ لی لات دوای لوا کر راو
 هکر د هنسان و۰: قعء+ یشرتو الخ اهلعجاذا ,رجا للخ لاق رولوا یدعنم هنسانعم

 هوهحا و سهل! کمد و اذا سلا لخ لاش ر زرا صو غ روق ام رخ هك“ وج

 ایا ا6 ر زادقمرت هدینوک ادتبا یرافو روف امرخ یھی ةرحق ھالا

 نآ رد رایلنا لاخ هدقدصاپ یمیشر رایخو یدصاب هیتسد هرکصند هیر بود ]
 لاقب ردنرابع ندکم روک وصهنیراتلارا هکرد هنسانعءیمللالخ یرلتءرب و یلاتسلیلخم و

 هکر دیش حد و و وو لاما (لالغخالا هه ءا لاسااذا ةعناضاو هتل للخ
 | ردهنیانعم كليا ذاا هکرمسو الخ راص اذا ریصعلا لتخا لاق ردهتسانع قلوا

 قلاق بوالنوا هدرب نالوا روشی راودو لینا نخ اذا لخرلا لثخا لا 4

 رردهنبمانعم یادم م هم ر و هل ي تش ا اذا لبالا تلتخا لاقب :رم هنيناتعم
 هنس هوا هکر د هنسان كمزید هغارزم ینعشدو جاستحا اذا هيلا لتخا لاشه ا

 یا كهدوکو همطتناو هذفن اذا جم رب هلتخا لاقب ردنرا-بع ندتموق یروع +

 ( لالخا ) لرجو صقن اذا هج لرتخا لاق رد هنسانعم قلرا لوزب» بو را

 لالخ وه لاقت ؛رونلوا رعت یج هکر مس هک روتید همدا نانص هکر هدنن زو دادش

 ی ستم یی سس وری خسو

 یا
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 یعج رولوا ید ث وم ردوو رونید هلو نک هدقلموق شملوا ارتو شلغب
 للااوذخا لاقب هل مک كناخ رولک لالحی هلی كناخو یصف كنه مه رواك لخا

 ما لتحم و نونو فو هک ارتلا لامرلاق دفانلا وا ل٠ را ق دفنیدذلا قب رطلایا ۱

 رود هب هماج 4 ۳1 كيو رنو 7 لتي فی یا لخ لحر لاق روال وا قالطا دمدآ

 رولک بونا ندشاب ردیدآ رطر رولوا هدهقراو هدنویو لایا لخا بون لاش

 رکذم رونید ید لخ ردیسیرواب هود تاکرا شمریک هب ییا هکرونید هام ناو
 تعاب ياخ كاکوي هنقلب رواب تان وب نک ساک روم لد A OU رەوا

 هج زا یرلد د و و ضاخنا نا یا هل وا لح م نسرف هناک ص رق مهانا لاق رد همس

 ليلقلا یا لڪ راط لاق رونب روک ىت رد هدن رلقنارآ احاج ۱ هش هد نالوا

 رونید دناومح و ناسا لو هو قراو شن ام نضج رونید هن وا یک او شب را

 هنکشوک هود و نیع* كل ذک لو یبم یا ل لحر لاش رول وا دص هلکعد زوو

 هدسامل و سس ابیا لا هامر لاق رونلوا قالطاهروش و سو هنسانعم لیصف روید

 قالطا هرالاسموق حق او هد رق هرز هدزاصح لا نامرو رونیدهحاسم رب نالوا

 نالوا 2 دی ات کر هکرولوا هاکو رد داهقف لا ن كرابملا ن د.خ و رولوا

 رارداهیانک ندرش هللا رج هک هب نوهیدلوا لالح رلردیا هنانک ندربخ ۸"لخ
 رولوا ردصم لخو رک شو رب ندا یعد سشال و ره یا رجو لحخ هلام لاش

 بایلانم الخ لبالا لخ لاق ردهنسانعم تمرتوک هلع نایلوا ٹکا یتابن یهود

 لاش رد هنس انعم تكيلشدا هدنای هب وا بولد نەنسنرو غا ىلا اه) وحاذا لوالا

 قلرعآ یرلکدد الخ هنلد كکثوک وید نوسعا ینساناو هذفنو هبقن ادا ؟وثلا ربخ

 رد هننتشانعم قلثو وا بو ردشت همی رب یر هلا لالخ ىلرلەراب تكنس هل وفم هک و

 لخ لاقب ردهنسانعم قلوا جاتحو ريقفو لالخ هدشا اذا ءاسکلا لخ لاق
 لاش رد یمم هنر : زا رقا ندعا رد هاتم صیصخ و حاتحا اذا لوهحا لع كىز

 لور هم بوایسک ا یا كنهدوک لواخو لخو 3 دص وهو صح یا هب اعد لخ

 لزهو صقناذا یناثلو لوالابابلا نم الولخو ٩ هج لخ لاق ردهنسانعم قلوا

 لجر لا رونید همدآ نالوا مسجا لتخو فیحم یندب هدننزو ریما ( لیلا )
 روئید هاون یو ریقفو روئید هب كس شفت هلاهنسن رب و ما لت فیحیا لیاخ

 هرلخ ا ج روید هننسس ود و راب كمدآر و ریغغ مدعم یا لیل لحر لاق

 یب دوخ ای روزي د 44س ود قداص لیلخ لول دلم E زولک نالخ و رواک

 رددلملخ یوم رونید هتسود نالوا قاصو تسردو تسار یراع ندللخ ةناش
 اههتاو ةدولا صا نموا قداصلا وهوا هةل دص یا 4یلخو» لاق ردلئالخ یعج
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 هدنسهلک هل یکال هلکدیا ےسر هلیئرابع هلکال صیقوا فلژم رونید هنکلموک
 ۱ رابتعا فاش« هرم ىظفل ابوک ندغيدا وا اهب دم نیل وا هدنل زنم مم مال

 لعیخ و یهتنا یکیرلیکرت هلاباالو هل یمالغال ردشلوا طفاس هبت نون 4 فغلوا

 عیل- رونبد هیتشک ااو هدرب ین ی زو قربصو 4 تاتهم بلد رود هدروق

 هحرحد ) ةلعيلا ( ردب دآ معصوم ) لیعايخلا ( روید یبیناباس لوغو هثسانعم

 ۱ (لمیخحاا) رد: سانع كلهردیک یرو م بوت ی رلکدید لب همدآ رب هدننز و

 ۱ هسنلفلمیط | هسلایالعی# هلعیخ لاش ردهنسا عمك یکی وقم بول ەد زوج رحدن
 یتخا اذا لج رلا لعوخ لاق رد هنس انعم كمل ز ېک ی شانندن رب هدننزو هقوح( هلعوخا )

 همدآ ندک بوجحاق یک سوبحو هلوک نینحاق 4 | هروسکم ) لفالا ۱ هب رنم
۰“ 

 رفعح هلا هدام یا ) لثخلا ( ب راهیا لذاخ وه لاش و ن انعم تب راه روند

 روند همدآ نالوا نو ز و فرعص ید و يقع هدہنزو طب رلع ) لئافخا ( هدنن زو

 الصاهدننزو طبالع( لحاف ) اندیو الفع فیهضلایا لئافخو لثدخ لحر لاق
 لحر لټ رونید همدآ مهف دنک هیلوحو نحاع نالوا زمارب هشيار العفو الوق

 هسک نادانو كرو ناجا رکو لب# هدننزو لدنع» ( لحفحا ) مدف یا لحافخ

 | نو لیقن یا لمجفح لجر لاقب رونید هیسک لکیهلا ججبق مادنادب یشپآو رونید
 ردیفداصو هدنزو لوح هلا همم نیش ) لدنفخللا ) عدو هحامس هبننماذکو

 ۱ نالو تضوج یه ریش كنرربغ و تمزوا هزا هل دب دشن كم ال و یھف كياخ (لخا ( ۱

 | لسعو رکثو امرخو ندمزوا وروقو ندمزوا هزات هکرسو هلصیصخ ءات رونیدهلخ
 ردرجا لخ لضفاو دوحا رونلوا بیئرت ندناب وبح وللثء جربو ندنلاثما ريج او |

 | رخالخ هلغمانوا هکرمس هف.دلوا رج ادا رد کس زالوا ندنسهربش مزوا هزان یو

 . فیطل یکیا هکرسوبو رولوا هکرمس ندا لوا یرل هربش 4رناسو روتلوا قالطا
 | هکیکو م هثیبخ حورقو هاا شیدو هبهدع« ردراحو دراب هکرد بک ند رهوح

 أ تباغب هنسینلکح و هنستروک قلوقو دوس رمسع و هیاق سنا یراخ كننالوا مرک

 ¦ ردعوضومدنانعم نیشلانیب هحرف هداموبشا هروک هنناب هدریاصب كل وم رددیفم

 هدست هک سه لات دانا ریتم ندنآ ها هما ور هربابس هراعم هاب

 تقادصو تدوم هک هلخ و رد ینبم هنیر وصت ییدلیا للخ تضوج ههربش رونید

  یهتنا هنلوا سایق ءرلنو یرارناسو ردءلیسهظحالم قلوا للغ هنورد رد هسانعم
 دوخای هلو نک ندنفلازا لاسموق یا لوق لع هلو دفا نالوا هدقلموق لخو
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 مالکب 1 يا الخ لوا. لس لات a NEE را ا
 ۳۳ بار ماو ا لالا هد راما تنفق سرفو ناساو مک داف

 فصو ید هدقا رزع كالذک با طضاو لوط یا ل هيف لاقل رونید هغلنوزوا

 | یالطخ اب لاقت ردن رابع ندننک] ههحاف گلنبسق ت روعذآر لا لطخ و رونید هروک ذم

 واتیا رطخ هدم ف لاق روند هش رو نالوا قره روو قرهالاصو هبرو شح
 قردلوا یوک هزرهو رونید همدا الو تسح هدننزورجا (.لطخالا ) رتفتو
 رد دباقلا لطخاو دسافلامالکلا رذکلا یالطخالحرلاش روت دهمسک یاشکیونازوا

 داجنلطخاو ردندنس هلق هعیبط هکیبصلطخاو زدثوع ن كاب هکی ان لطخا

 دو هدنزو فک ( لطلا ) ردرلرعاتش بلا نا لطحاو بلو ن رفا ن
 قا یا لطخ لز لا رود فندآ و یو رد هات تا

 مس و رای هدقمحاس غاز ناھ يصح توبا ی دات هکر وند هم لوشو

 ناشنو ةلجعلا نعطلا عیرهلایا لطخ وه لقب سلوا هرزوا مارم هک هکدلوا زدن

 ظیلغو درو روند هقوا ناص هفرطر ندننیدلوا زود بوک اف شرط هرم

 رود هنيا یاذود ددایصو ظیلغ نشح یا لطخ بو لاق رولوا فصو و

 هر ندن رلقثد زوا هکر وند ه.ش رلکتا و هن راحوا كولو لرداج یرلکدید قحالاو

 لجر لاق روند همدآ نالوا تشردو درس یرالا ندیلا لطخو هلوا روروس

 لطخ لحر لاق رونلوا قالطا همدا ناسحالا عبرسو امهنشخ یا نیدیلا لطخ

 قرالیروو قرهنلاص هدننزو لعغت ( لطخلا ) ءاطعلا دنع لحم یا فو رعااب

 هدننزو لبح ( لطلتا )یولتو رثختاذا هنیش,ق لع لاق رد هتسانعم كعرو

 هراس! هدهکم 2 موب ۳ هش لطخ ی هلادبع دوخای لاله ردندیماسا

 یلنق یرلترمضح لسو هیاع هللایص مرک! لوسر ر راص ۵ هیعک راثسا هل دمی
 )نل یدلوا ¿ن نارین یوس 1 در یلسالا ةزر ونا هلکلیا نامرف هدناب

 لطبخ هد زو لدشح ( لیا ) روند 4 یدکو روند هبلک هدننزو لقیص

 رونید هراطعو روند زنی سیب هکر کح و و روند هب هیهادو تفآو ردهندانعم

Jهدننزو بک ردلطخ یعج روند هنویق لقلوفولنا هد رو ءارچ )۰ ءالطخا  

 ی ردعو ۰ همح رسم یا ءالطح ندا لا 7 رولوا فص و هزل وق دلوشودو قلاصو 0

 دیفاج یا ءالطخ ةآرما لاش روئید هروع الن زان قات. یادنا نقراص یکم واط
 2 هنحانعم ورف رولیک هکرونبد هکروک هدننزو لقي (لعوطا) نییداةلیوط زا

 بولیکید تشر هکرونید هسهحارف ناوست لوش دوخای روند هلو ىلعار ا

 برع ES دوخاي رلربڪ بولآ هبدقرا یکتلموک هوا بوپملکید یرخا | 7



 ۳ شو سم اسم coe moon سم و سو هو سس سصیم بیس

 قشم و نوا كم رلب هراوط و هب اذا ره 2 لصخ لة رد هات یاد ۲

 ( لیسخ ) ذلصم ا هلعطف اذا ریعپلا لسخ لاقب رد هنسانعم كاك "رخ ۵ هزات

 كج وکر ندبرع ( لمخ وب ) ردندیاصا هکر دعفسالا نب ةللاتش هدشن زو هنیهج
 نالف هدنرب نمرخ هکر دما هدنظفل هلاصخ هگتازو هما ( ةلاصما ) رد نطب
 لوغ ( لطااو ) هدننزو فنک هللا هم دام ( لذا ) رونید هب ید ر وود

 را بوزمع همش هجزآ هجزآ یبوطر هک روید هبهنسن كانو قالصا
 هایر و هلا واتوارطو روع لیځو ءادن فش زب دب یالاساخو لضخ ءىش لاغ هلوا
 ردرارعاش دبع ن لشبخو ل٣ن لصخو شارا ر یا لمعح+ءا و لاقت رواوا فصو

 یغلا لدن لاش رد هنن ساتمه قاوا كانم بوراشاپ هنس رب يص ( لضخلا )

 لتا یا لدعخف هاضخالاش ردءدسانعم قالا یدن اذا عبا لا بارلا نم الشخ

 هيلا لصخا لاش رد هدد سانعم قلوا ۶ 24 كب هدسن رب هددنزو لالمفا ( لالصخ ال )
 رده AA قاوا دو كەك و لشتح اف داصحا لاقت رد ةي اغ قغالصاو یدن انا

 لات كي هدر یخدوب هد دزو نانیبنطا ( لالیضخ الا )للا ادا لیلا لضخا لاش
a 

َ ۰ 2 

 لال جا رده دن ز ۱ ۳۹ ۵ لالیصحا هی دی ڈ۶ Hk ] ابهحا ۵ ۳1 رد ةد ماتم ات |
 ر ر 9 ۳ ى ان ی ر

 یرلفاربب و ی رالاد تح اعا و یدکی ادا *یدلا لایا ل.ش یک و تمام زوک ل ۱

 ترک دا چاک لاضخاو نآمهاک صفا لاسخا له رتبه ماتم قلوا اوا
 زد هنیانعم قالما یهنسن رب هلرسک تهومه (( لانعخالا ) اهغارواو اهناصغا
 لتا اذا *یفلا لصخا لاقت رواوا مزال ه:سانعم قعالصاو هل ادا هلضحا لاش

 لاه زد هن تاج قعالصا هنسن را ید و هدنتنزو باشیشعا ( لدعرمخالا )

 (ةلضعا) رونیدهرا و ج وه هحغبهدنن زو هنیفس ( ل طخلا ) لتا اذا ينل لص وخلا

 ` ناقاو فرو یرو همعن یا هلعح 4 ل بش رد هنسانعم توا رطو با ههنن زو هف رخ

 ةفاعالاب ةاضخ مو لاشو ةبهافر یا ةاضخق وه لاش رد هنسانعم نّماسو
 ةاضخو هدحوز یا لحرل هلتسخ لابش روالوا قالطا ههجوزو مع موب یا
 تمعنو رطم بح وه le رود اا مکلاو ردن دنهمتماشا برع ناوسن

 | هنواخ هزاو هزاتو ر ید و حرف سوق یهو ةيذعانا تعاط لاقب یبم هتنیدژوا
 هاب دبدشت كمالو دزو مرکم ( لتعح )) ةعا یا لع خرما لا روند

ES Eشرع لاق رولوا فصو هکلرد شوخ واتوارطو با ردتعل  

 ٠ لع هوجا ردزاج هانیتعفو هدننزو لصف( للا ) معا یا «لنمخو لضخ
 وا وال یا رک لصح هد قو اصن لا روز) وا قالا هنالوا رادو ینلاص لوق 1

 1 ۱ ۱ : د 1 <
 دلار د ) لطخا ( رد هاصح ید رغم رد-ا قعحخو فورععر و قاتص)ا ردزاوا

 هو

 سس 5

 رود

aa oar e | 



۲۴ ۸ 

 ( لبشلنا ) ضام یا لیلشذخ لجر لقب رونید هناویحو ناسنا یضامو عیرس

 هنسانعم هبلص هک | روند هب هب كى یغارمط هل دن دشت كمالو یعف كانو كنا

 اخ ( لصخلا ) روند هنحرف كايف تروع هدمت زو ا لفجح ( لفنشخا )
 هل یا ةنسح ةلصخ هل هل رد هنسانعم قلخو یوخ وكس كداصو یڪف

 روبد هنتفص تشدو تادذر دوخای تیرو تلیضف نالوا زاوک یم هدیاتسناو

 ردفصتم هلثنیضق تفص همشد ةلطخ هسي ردشوا بلاغ هدنتفص تلیطف نکل

 لوف لع رونید هککد تسأر ابشن قوا هلصخو ردلاصخ يج رولوا كد

 همسر لوا كناشن هعفد ییا نوع رکن آ روتد هغم روا ھه: کشش نيب تك اتش

 لصخ رونلوا دع شەروا ناشن تسار هدب رازادبا ریت ا هنتمس كب

 شاسک و رونید هنمقلاس هدرخ نانلوا ریبعت هیرغت كمژوا هلصخو رارید یخد
 كلاد هدحاغاو رد اج هد دلی كچ هدرا وم کیا و رود هخاش لتکب

 هزاتو ر : رج م اد طفرعو نا رونید هنج وا نالو ۱ قشءوو هزا كف وبحو

 ردنمل هلا نشا لوق ىلع ردنغ) هد ها «:ااعم کیا و روئید هنغوبح نالوا

 هنادیم هدنشراب قواو ردفدارم هدلا یانعم هللا هلصخ هدتنزو لصا ( لصلا )

 هرطخ ذخا یا بلغ اذآ هلصخ نالف زرحا لاش هنمو رونید هلدک وا نالوا عضو
 لاقب رد هنسانعم قلوا بلاغ هرتاس هدقمشنآ قوا هدننزو باتک لاصخ و لسخو

 مهلصاخ هلذلوا ند هبلاغم باب ویو مملضن اذا لوالا بابلا ن . الصحو الضخ مناص
 ردطلغ یه مهلطف 0 هدنوو ې ڪه مهلضنف اتا ردو ك کش ی

 هلصفو هعطق اذا هلصح لاش رد هنسانعم قمر 1 توک یدنسن ر لصحو

 مانوط و لوق ل٥ رونود تبوط شاروشود هدشزو هفرغ ) هلصح | (

 | ) ةلصخلا ( یک طو و لوق هلوا وصع 6م نود هس هج را تاو روئید هحاص

 هدنوضء لوق يلد روئید هتسهحراب تاو رد هئس انعم هلصخ یدو هدننزو هثیفس
 قاب هرلد-هرفو كروزبو كرلقلبوا رونید هنس راب تا نالوا شءالربآ بولوا

 ردلئاصخو ردلیصخ یعج رونید هریکس واتا اتقو نيلاق دوخاب یک یرلتا
 لاش رد 4نسانعم قموق لدک وا هدفشراب قوا هد زو لعافت ( لصاخلا )

 بولغم هدنشراب قوا هدننزو ریما ( لیصا ) لاضالا ىلع اونهارت اذا اولصاخ
 كناویحم یهلوقم رغصو تو روس2,یا لیصخ وه لاش رونید همدا نالوا

 بارحم ( لاس2ا ) ردطاف یهخهف بذ هداروب هنسانوم بئذ رونید هتغوریوق

 هدننزو منم ( لص2ا ( O E لص* روند هغاروا كد هڪ نکا هدنزو ۱

 هد زو لیعغت ( لیصخلا )بام عاطق فيس رونلوا قالطا لق نکا ۱ 3

 جاعاو اعطق عح "دا هلصح لاش ردهنسانعم كلا هراب ه راب تالا یی هنمت رب



۷۰ \ 
 تک

 حازملا یا اع; أ دهام لاش رد ۳ ارم كاا اقشو هط ارو لر كلخ

 هراهاکح هدنآ شوخو هفرط هدشزو لدرش هلئیتصف ( لبعرطا ) بماتلاو |

 كلاخ ( لبع:۸عا ) ةفرطتسلا ثیداعالا یا لبعزراب ءاچ لاقب روید هرلاتسادو |

 ههل سن لمهمو هدوهب و لطاب هلعابشا ) ليبعرخلاو ) هدسنزو لعذف هيض |

 عجب هدناماقم هکر بد میت لطاسبلا یا لیبعزاو لباب یا لاش رونید
 رولوا شلوا یمجج لبعرخ هلغلوا موسم هدنناونع تالمع یخ فا لقا 1

 ( لیبعزا ) رونید هبهنسن بیج قجبنوا بعگث هدننزو هلعذق ( ةلبعرحا )
 رتما, ( لیسخلا ) هنسانعم هک وصا رونید ههنسمن كجردلوک یدآ هلعابشا

 هغ رولک لاسخو لئاسخ ىيا زويد هعيش راک و لیذرو قسا هدننزو |
 "هک روند هوای لیذرو شک كنان نذر یا لیسخ ؟یش ل اه هتک ۱

 مظعم ( لسخلا ) موقلا ةراشخ یا لیسخ وه لقب رونلوا ریبعت یزولوم مدآ ۱
 9 ( لسنا ) رونید همدآ رقحو لوذرم ساشلایب ( لوضلاو ) هدنزو |

 لاسخو لسخ مه لاش رونید هسا لاذرا هدېزو نامر ( لاسخاو ) هدننزو ۱

 رطب هناس یشان ندنکلزبک یهتسن م هدننزو لسف ( لا ) لاذرا یا |
 اح (ء لاخلا ) هاذن اذا لوالا بابلانم السخ هلسخ لاق زد هنسانعم كما |

 | روند هنیزاک و هنسلوئوک قجهلیآ هناسب كنهنسن ره هکر دیفدامو هدشزو ,|

 رونید هیهطروع شمتچ یا لینوکس كنهمجعم نيدو یعق كناخ ( لدشا ) |
 هنسهدرخ دوخاب هنسهزا دوخاب هنسبای لوق یلع هو راد یرلک دید لقم و ۱

 ۱ ردهلشخ و هدنزو هرع ردهلش+ ید رفم رد ماچ هد هل نتحف رونید 4: کد رکحای

 ٩۱ هدنهو زاجج هک رونلوا ریبعت یغهزوق لهحوبا هدیک رن هیورادوب هدننزو هرم |

 | یزمرقو یراص هک ردیمما تابت سنج ر ( لشخو ) ردیشء لرح رب صوصخم |

 رونید هنبرلحواو هنبرلشاب كرالاخلحو *لرلک زالب لشخو رولوا یرلعو لشيو |
 ردصمو ؟یدر یا لشخ یش لاق روند هثمش رنکو وتوک دلنیتصف ( لشا ) |
 لب اذا عبارلا بابلا نم الشحخ بوثلا لشخ لاقي هنسانعم كيکسا سابل رولوا |

 لشحمو روند ۹ رقح و لو دم ) لوشخلاو ( هدنزو مس ) لشخنا (

 لڅ یا لشخ لحر لاقب ردنوعا هلازا لیعف هدنو و روالوا قالطا همدآ نیر

 شخ لابش رد هنس انعم كلبا لیذر هلیئوکس كنبشو یه كناح ( لسفا ) ]

 وند هبیدنلیس یروق هدننزو ریما ( لیشخا ) هلذراذا لوالا بابلا نم الشخ

 لاق روند همدآ لاجحیبو نوز هدننزو فک ( لښځا ) هتس انعم سبای ءاثغ

 ردهندانعم كیا رقحو للذب هدننزو لمس ) لشع | ) فیض یا لشف لشخ وه

 كلشیا ك هدننزو لیبحز ( لیلشنخا ) لذو نم اطت اذا لجرلا لشخم لاق

 عی رس
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ENTER: ۳ضعف فن صدا  

 لح رلا ل م لاش رد هنس a كعروب آر ,غآ یک هتسش لب یتدو زە لعق ۱

 رد رو ر غا ساعت دواب ی جور راد دن ماش هاک بنا هلال لاشو : لق ق يا

 ب ویا تالابم هنبژوس ثدآربو لد ق یشماذا لحرا u ا لاش / رد هنر

 لاق رذلمعتسم هنسانعم لا توکس ندا وج یشان ندا ا دوا دف ا
 ^ 1 نا 0

 حطقا اذا هم الکی لزا لاق رد همس انعم كلسكو هب ابيل اذا یاو نع لررتا ۱

 تيسک كرسک یک شااصیلیهدان زویر زا( لزوخاو لزا )دنن زو ردح (لزاا) ۱

eرد لب ردعما- هد ز و هو. رغ 2 4 كلا ۵ رهظ س کا  PEEلح 4 لاش روند  

 فما ند وج نلعا- تم ملی الاد ہما ضو رع لهاو 5 رهظق زا

 ل زح او رهطلا یا لو نګو ل رجا رج ل اتش روید هنا ريح و

 1 لاسقب هلوا شم الف ب وب ریپ هما یک روا هک رولوا فصو ه هود ل وش ا

| 

 نڪا روناوا قالطا ههم وق رم تلع ی راک دید هلرخ هدنحالطصا نویضورع ۱

 ت ۱

 رد كانم قموقبل | بود ار 13 قوع ندشبا یمدآ رو ردلمم دیس هداتفم ل ید لزح

۲ 

 بول 1 ندنعاخو موق مدآ رو 3 هدننز و لاععفا ) ا J ظرف EA یا نزن ۱

 طاقسا ب وک یہ هنمد رو درفنآ اذا نالف لزنخا لاق رد هنسانعم قتلوا دفن |

 قمرا بول و نوه»دنک 4 و دود اذا هرم ا لاق رد ةنسانعم كاا 3 ۱

 همدآ لوح هدشسزو هه ( هل را ( هعطا اذا هلزمحا لاقي ر رد هتسانعم #۲

۱ 
۱ 

۱ 
 أ

1 
1 
 ا

1 

3 

 ج وه ل ا هل وا رد ا وب ام قوع ند دص#قمو ثحاح ئ ا 4ک رود 1

 اردو دکیو قار هدننزو هحرحد ( ةلع لا ) ديرب اع سانلا قوع ن 1 2 دکی و هی ۱ هال N 11 2 املا 51411 1

 Ce AE یی رلتایا یک قسخاآ ین ن ميلر نقش ||

 ىلعفلا او ۵ لب ۳ مالک و علظ یا لاع رخ ی هێنا لاقب روند دفلقسغ | يصف |

۳ ۸ e: 
 )و ابو

 4 لرخلا ) و رهط سینا اقا ن الف ل زح لاق REE "قلوا تسکش لب

 ا هدنزو I ( لارخ ال ) روت وا لیک ردیک و رک ورک هک اک نکا

 . لفاثق هرشم یهو 4 زوذا و لزب او لزا یشع لاھ زود هشبروب رشا غا

۱ ۷ ۰ ۹ 

 | یدو هلئوکس كبازو یضف كلاخ ( لا ) هک همایش بهذ اذا لزخا ری

 هلیج هک هتن نونید لوذخم هژوزرح لوا ردیما هلزخ نانلوا رک ذ دب ردصء غو

 ۱ لاش و او هذ وع ادا یاملا تامل نو 0( ست هت اح ن یک ها هو لاش

 ادا یال لع ب له و عجو جوک اذا حبلا لع. نخ لاش رد هن تسانعم كروب 1

 ' لاط سقاو لاع روح نام ردقو هدي ر مغ ندرلنل وا فعاطم یزو لالمف وقم

 (غةلرلا) رود هب الل رص هدابزو رو ) لع با 0 ردرا و یزدلک لاطرخو ح

| 
۱ 
۱ 

۱ 
| 

 أ

 أ

۱ 
۷ 
/ 
۱ 

 |, لق هلو رح نلعنق» 4 ر ونلوا قره هه ایا کا لس



GG a u و لا سه دا 
۱ NY 

 , ماهلع هدننزو هج رحد ( ةلدرطا ) ردقلوا لیارځ الوا سابق هدنوب هک رد
 هر ابح لک ١ اذا ماصطنا لد رح لاشن رب ای علم سس و بیط كنف

 7 ۳ و: اب را لک کری یرانالز ورک بوکو د ینرنک ا تك. راذروف | امار وتو.

 اه بنما یقبام مظعو اهشدن رثک اذا خا تلد رخ لاق رد 4:تس ۱:عم قالوا

 رددنسادعم قفظاط بوار فوط هدرخ هد رخ لوق يلع قا4ج ر راک 0 یربا یئاو .

 هلی هاب لعاف مس ۱ ) لد رسما ( 4 ردو هعلحق وا افا r م | لدرخ نا

 یرلذ روق ن ES ود یرنکا تاب E روند ۳ ا ام رخ .لوش

 ۱ قیام مظدو ایدددن شک | اذا, ی د رحم ماش لاق هلوا رولوا هنا دهش, بولد را

 راست هوڏ هک رونیدهنا ۳ هفو شیت ارش وط هد رخ هدرخ ( لیدار لا ( اهر نم

 رداکد عو ید رفم هروک هلناب تراش لدرحیا لیدا رح م لاق روئلوا

 هاسانعم عر رىد٭ روید همدآ شاب تونالج هر هدنب زو جرح دم ( لدر لا (

 ۱ یر ردي راکدید لادراخ هغ رګ هدنکت ردهن اد فورع« هدنزو اه( لدرحا (

 بذاج یجغلب ندن دب قاعار فلحامو نهم رولوا رعت نصف همع وت رب ندنوش ۱

 یزو, عفا هث راتلع صریو ءاسنلا قرعو سرش یسالطو محاهو نیامو علاتو
 نکی ین ذا.عجو یطقت یتس هر اصعو دیفم هدنص وصخ تایح د رط ند هناخ
 یرلک دید ی راف لدرحو ردر ود تیاذب هدنعا عفد قانسا جیم داف ی 5

 ۱ ىغا نیہا فرح E اب نالوا فر هم هلک ید ناتتطلبلا دشت هد رحم

 | ( ذرا: )رووا, لقا یلدحو قآ کعحو ضیرع یارو هک زدع-ف رب ند هر |
 هلد رخ ق دغ ملا لذ رخ لا زدیفد اصو هدننزو هلدرخا لاه مع لاذ

 نامط رهد وخا ر دیا هلغ فو نعم .سنجرب هد: زو لاعزخ (لاط رخا)
 || هدیک رت رتب هدن رلقلارا ,یا دنیو هبرا رد نلدناد هيم د هفج روب ا ردت راکدید

 هلتفا ذح قوا هد ښزو هجرجد هلفافا ( ةلق را ) لرد یخد هطانحو یرح هلک

 ۳ تونلتبا 4 اصن دوخا تمرویلاص قرهناب ھا وکو ناتا دوخاب ای اھ اعا
 ورو الا لور نادر ات اعم هامور من هوا
 زو واو نو هدننزو قیر ز (لءر 3ا ( كيم ربا ی مهسا قارا وک وا نالا

 ۱ عمیوچ تل دونی دیو اجر واشار تا دوا ښا ر زو اویا و هپ وقى روع

 1 6 مارنا )ةمدهتنا زوجعلاوا هنعارلاوا "تا ةأر لایه والم رخ نالفجوزت لا روند

 | هدننزوحرحدت ( لعرختا ) روند هباوا یکسا كب هک ردیف دارو هدننزو لفادخ
 | (لرخا )قرانا بوئلا لمرخت لاقت رددنس اعم كن هاب ندنکل هنیک سابل

 | رددنسانعم تاعروپ اب ما یک" شاص حلب ES هوم یازو كنا

 1 كتاوت راب كمآ ون لفن ف یتماذا مبارلا"باسلا نم الرج لجتزلا لزخ

 لب 2



۱ ۱۳۹۷ ۱ 9 
e eee Tremereو تساوی دات سگ یک ست  

 دشحوورولوا شعا لود یعوءانا هایم دس یدارقناو تقراقم لدروس هک ایوک ا

 لای ردهبس اعم ق وا رارقرب هدنرز وا بويعا لر یسدرواب ناوبح نالوا

 هدن دنع یدلوو كرا ی یروس هروم هيشحو اهدلو ىلع ثماقاذا هيلا تل ذخ

 یدلو یک لوا لاثم كل ذک رد ربتعم یسانعم كرت هد هموق مع ترابع هلکلیا مایق

 .یریروس یدلو هیببسلاب دوخاب یسودنک هلنلوا قرتفندروس هلیبس مایق هرزوا
 تح هنس د ندنلیبق بلق یرو نم بیک رب تل راش رواوا شا لود

 ندبا ترصنو ددم كرل رد رالعاف مسا هدننزو همه ( ةلذاو لذاخلا ) ردقوب
 , د رفتم بولوا ایم ندر وس لذاخو رد ربنعم هغلابم ه دین اب موهفم رود هیسک

 رونید هیشحو نالوارماق هدنرزوا بویلیاكرت یندلوو رونید هناویح یثحو نالوا
 ( لوذلا ) مزهنمیا لذاخ لجر لاقب رد هرزوا بیسنوپ رونید همدآ مزهنمو
 هنسشاب" نكلاي هلفلخ ندر وس اياد هدننزو ْنسح ( لذخماو ) هدنن زو روبص

 هک روید هغ اراق لوس لو ذخو رولوا فصو هبا وسیح یه وقم كيک نالوا

 زلربا مدقرب ندنرب بوبلیابارطضا هئوا یرالصا هدقدنوط یسیرو قمرغوط
 كنهرمه ( لاذخ الا ) اهناکءنم حرت ل ضاخلا اهبرضاذا لوذخ سررف لا هلوا

 رد هنس انعم قلوا هدنرزوا بویل:اثرت ین دلو ناوبح یثحو یند وب هلرسک
 یسیدنکییساا یسیروای كناویح یفحوو اهدلولع تمافا اذادیبظلا تلذخا لاق

 هم ادحو اذا ةيشح ولا دلو لذخا لاش رد هتس انعم قمل و رديا كرتو لذخ

 تلذ اخ لاق ردفدارم هدلوا یانعم هللا لاذخا هدتنزو لعافت ( لذاعاا ) هلذخ
 هکر د هنسانعم قلوا لاصیبو فیعض یرلفایا كمدا رب و تل ذخا یعع ةيبظلا

 هالحر تلذاخت لاق ردبالرت بویعا تیعبت هنسی دنک یرلفایا هدننلاح یشم ایوک |

 لاق رد هنسانعم كم ودوریک بویلنحف ند رکسع دوحا ن دکن مدآرو اتفعتماذا
 ندنیشیمو ر وند هلر وع ق جاو نیقشاشهدنن زو ج رز( لعذخ )اور ادناذاموقلالذاخ |

 زوغو او فوب یضبورلت روع شئاح ندنسهفناطبارعا هک رونید هسابل سکر ب شماکبد
 دارح روند هکع روب هن وکحر هدننزو هج رحد ( هلعذخلا ) راربک یندرلتروع |

 كليد EY یس هلوقهزوب راقو ردکعرو قر هیسغآو كر ةكح ی رلقایا ۱

 ( ةلوع ذشا ) اراغص اعطق هعطق اذا هريغو میطبلا لع ذخ لاقب رد انتی ام ۱

 هلمه» ءار ( لیرخ ) رونید ههلد شفلید ندنش هلوقم رایخو قبق هلی كناخ |
 ردبعسا كنب نک تاذ نالوا نموم ندنساپ لآ هدنن زو لیدنق هللا هدح وم یابو

 هدم رک نآرف هک هنن رده وس هززوآ قاوا زدن و ق لآ هد ریصت هکر د حراش

 رخو رد روک ذم هدنس "هصق مالسلاو :ولصلا هیلعو انید لع یوم ترمضح

 حراش ۵ رد لن ارخ یھج روند E: E ت لو ىلع هرو قحا تم ۲



DEORE REEDEDی ست ست  

 تاذخ روک ذم ببکر تحت زف تغاختوا

NYE 

 ةلدخ تناك اذا عب ارلا بالا نم ةلودخو ةلادخو الدخ قاساا تلدخ لاقي
 ) یک یشوط قابف ردبانوم روک ذم لدخ نالوا فصو هدننزو هلدع ( هلدخا

 نیفحض هثلتع لدخلا ةي یا ةلدخ قا لاش روند هردلاب نوغل وط و یوی

 هحرف هلوا ییرکدو نوغاوط و یرحوب ی ردلاب هکرولوا فصو هنواخ لوذو |
 یسدوک قردلوا هجا یرلکک هلدخ لوفلع رولکلادخ یمج ردتعل یغد هدننزو |

 یهوا اهنریدنسلا قالا ةظبلغلاىا ةلدخ ةارما لاق روند هنواخ ولط هنا

 مزوا شاوا هد مزپو فعط هلیبس هطراعر هلدخو ماظع قد ق هامتخالا هئلتم
 هد لب كن هدی وب رود هک د زوا لرش ی رلکدید باص و روند هنسهیاد

 یرلکک هدرلنو هلبرسک كالو كاخ (مدماو) هدننزو ءارج ( "الدخا) رد |
 كناخ( لفادخلا ) رددناز ةغلابم میم روند هنوناخ زانقطولط هننا قرلرا هرجا
 عو“ یدرفم كنوو هنسانعم زواعم روند هرلبابل لذّتمو یا كب هلیصف

 ا كشاق یبا نالوا هدکنکا كنسیعبه لفادخنم كادر ینرغ * لالا هنمو ردلکد
 نواخر هکردو لصا كلوب یدلوا یداب هدفات كمرل هماجیسا یدنکهم:ادلا ی |

 نظ مدآرب یحاص ,ناماسو تورث هلکمروک سابل سیفن ییا هدانکا كنهسک رب

 یحاص لامو لاح بولوا بایتروص یدقع هلبا بیرقتربو تبغر هنجوزت بودیا
 را هءاج لب دح هلصا رفقتسا بودبا مار ط ین رلسابل هنهک یدنک وید مروي هرا وه را

 دارا یروت رم مالک هلغلوا نیبتم ینیدلوازدلای كمدآ لوا هتراقلادعب یدایا ذاخعا
 ناب هععرو ینلصاو ماکت هلارسک یاطخ یاک هدنظفل كادر رلضب یدلیا

 یس هماج هنهک یدنکو سالتو هرامت-ا هماج ,رخاف ییا ندنواخ رب هکر هکیدلیا

 عاج رتسا ینرهماج تیراعلوا بولک نوناخ هدن رو مزو ردنج بو دبا حرط |
 یذنک هللا عمط هناام كن هسک رخآ یدلیا داربا یر وم لام هسکلوا هدک دليا |

 هدننزو هج رحد ) ةلفدللا ) روالوا برض هدنتح هسک ںدیا عي اضو فلت ىنلام |

 لذا ) اقلخ اصیق سلا اذا لحرلا لفدخ لاقي رد هنس انعم كيك سابل کما ( 1
 ددم همدآرب نکا كناخ ( نال داوا ) هلن وكس كن هيجم( لاذو یصف كباخ |

 االذخ والذخ هنعلذخ و هذخ لاق رد هتسانعم كليا ر لیلذو ر یا ا

 ا چ ناو لاومام تی حراش هن سے كرت اذا لوالا بابلا نم

 ناویح یس هل وغم كيکو یا رد ربتعم هدشضو كر وک ذم ظعل كملا كرت ۱

 فاحت لوق ىلعقملوا هح گلاب بودی ا فاخت ندنرلثاو ند روس ید ندنیحاوص ۱

 یدنک هطیوا بوی هب یروس بودا فلخم لوق لع قاوا هج زکلاپ بودا

 اھبح اوصنع تفلخ اذا اهریغو ةيبظلا تلذخ لاقت زد هنس انعم قلاق هنخاب |

 رد هدنربدقت اهيح اوصوا عیطقلا ةيبظلا ]



 هک
 ناکام ماما دن زو راز ( ليلا ) ) ةناملاو لا نیباع E از AS كمل

Eلھ ( رد داع> ۳ وج ید  ( HEEری ند اب وا مدا رز  

 لح" زا لعح لاھ ندآ كا دعم قاق ماو نک اسم یاد اچ بروا ( و ۳

 را وطو جالو ماال کا قبو شدد و ن ۱۱۱ مبارا بالا نم الخ أ

 ناو هد دقزراو ریا وف نیلا ق نام اذا لا لیک
 اب لج و: , زدلجعنمم د ا اوا باتا ب واچ هدا
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 هلفلوا رضا كب هن
 هداف له. ادا

 سلا لعح 217 رد هنسانعم قهرا هو یو توناغوحو بوبازوا رلت واو

 هن بولو ناربح هلغلوا زراسمجو بشم تاب هدامرب مما ویو لاو لا ادا |[
 هما: نالف لح لاقت ریامعتسم هنسانعم قلر 1 رو یکی تکرحو لع هل وک

 بوبقا 7 یلابناو تل ود هکر و 4م چر فک ید رو 4و ساقا اذآ

> 4 

۱ 

۱ 
8 
 لعح هيف لاق زد)مهتسم ا یدوم هل روط و هک او هوا ۱

۱ 
 ید کیم دزد دف و نکفیدا و | جا 2 ۱ ننلعح نبش اداو نتعقد نح اذا

 ند هندسا رم و 4 یدلبا ریل ويد زس ردنا ت تردام هعاس وا قح هلوا نل خو مرمش

 شاعم تلطو فنك م ادا هتم ل اش دلم همه هنسانعف قق بوناصوا

 یا .قزرلا بلا یف لصح هب يا ردلیعمس« هتسانعم تاليا تلهاک هدتنصوصخ |
 نانفتو ترموکو دف اذا ؟یشا لعح لاق رد هنهانعم یهابو داسفو ییا وتا

 لح لاقي رد هش ای قذوا یاد مهلاص هرات ه زاب ی رلکنا بسال یهلوقم

 نان / ( لعشتناو ( هد زو فک( لعطا ( هژدالذ م اقاییا ققشت اذا صرءقلا

 ج اویا لح فول لاش رواوا فاو ' هب ون نوزواو لوو قلخیا لجخ بوث

 ییس هقار E 1 هک روتید هل وح کلیو روبد :هب وا نوزوا ولب و و لیوط

 ت رسد عساویا لح لج لاقب هوا ب رطحم پویا وا را یرت هل اقص

la 5ییدآ رب هدشزو لین ( ليلو ( هاب رمنیک كبد نمه لا حالا  
E £ا لدخا ( العح هلعح اد 1 هلح و رلجحا لاقب زرد هنسانعم قاف راسمرمث و لیخ  

 هلادنع ( ةلاد او ) هلق ( لدخلا رع ۶ یلتعیا لدخ ؟یش ل ابی يکردلاب

 ې رمو انزوا رو وک ةاوداو ) هد " 1
 اوداهدنا قلوا نوغل وط و

NESSES EEE 

۱ 
 یا ردامعتسم هندانعم یقلاق براوا لدوعت یک رد هلغمارغوا هغاتب و هقساپ

 ١ بحت )۳ سس و و ولوا ۰, مال هب اهح 8 EE UE کید وط و نس رولوا راسک اخ

 0 لاق زواوا صو كن ون دهک لجح وډ فتلهوا تا لا ط رغم یا لعح و لمح داور

 نالوا نام اوط قان نوید هب هستی نوغاوطو یو دان وکیپ كلادو یصف

 1 هال | وا نم و حرایشا لا لاق هدبع رطب و شاد ن ینغ)ا لاح ۶ وس یا

 ۱( لاق روند 8 < الوا قے دیه راص ا نا د وخاپ ناوارف كم یرلث وا هدننزو:



 هدنن زو هد رح د ۷ لا ) سائلا هو ر ۳ يلد مدعم هلا ج ج وها یا لتبخ نالف

 ياق رد ەنسانەم یا رغ وا هلا هراکم اعاد هلغلوا رفع و مس رس و قلاح هر

 هدننزو لج رغس ( لجربشا ).سانلا ه ورك« ىلع مدش هلا جوها یا لئبخم وه
 را رضا هلا هیف وف یان ( ةلعنخلا ) هنسسانعم کرک روتب د 4 شوف اروط
 ( لا ) میشم ىف ًاطبأ اذا لجرلا لعت لاقي رد هنسادعم كع روب قر هنلاي وا

 االتخو القخ هلثخ لاقي ردهنسانعم قمادلا هلاڪ ( نالنلناو ) هدننزو لتق

 هتمها هنغوط ی راکش روج یمهلوفم دروقو هعدخ اذا لوالاو نانا باملایم

 هل ىن اذا دیصاا بئذلا لتخ لاق ردات هنمانعم قمراو كر هنبس هنتسها
 (لتوذا) ردرالعافریسا ندروک ذم یانعم هدننزو روبص ( لوتحاو ) ( لتا (
 فب رظ یا لئوخ لحر لاق روند همدا عطش وخو فدرظ هان زو رهوح

 دوخاب راک هکروند هدب رو ر هنبضو لر هنلرپم هدننزو لزوج( یلتولنا )
 رس یف هشم یهو لتوخا یدع لاق راررو هب وا ود نوسمر ول و ر هسکر

 یذخ هدتسن ردعقاو هداتسکر هدلب و زدیدا هدلب رز هدننزو نالس ( نالثح (

 "یدلوا ماعم یھح و قے هسز و هکر د حر ش هرس واکس تاتو نحف روند

 هدنس هکذوا ناشخد هدننزو لب لثخ هدنفععب تنایفارفج بتک کرب د مجرتم
 شالوا تین هنفخا یلنخ هافلوا ررح وند راربد ید نالتخ اکا ردیدا تیالورب
 هلفذوا موس رم هرزوا قلوا یععا كنلایا نالتخو كرهش لتخ هدنعب و رولوا

 هدر لح هديا رتست و E ھل رسک كناخ ( لتخللا ) رولوا قفا وم یبسن

 وام هدننزو رکس ( لتخ ) رونید هنيا ناشوطو رونید هنعنومو هنسهلوقم
 هلا باتک فل ومو میها ربا نب قحسا جاس-لا فنصمو ردیدا تیالو رب هدرهن

 ن یسومو قوط.ن ىلع ن دمو یسوم ۳ دهاحو دابع و هللادبع نب مهارب |

 دجا نب ىلعو دجا ن نجرلا دبعو هلا دبع ن دچجاو دجا ن سابعو يلم

 نسحو دلاخن دغو ےھاربا ن دجورع نب یعو رفعحانا دجاو رعو یرزالا

 نویلتلخا یوغللا یاسیحا و مزاح ن یعو نودحا ديلا ن ده ن

 رد هتسانعم هرابدو قغادلا یبدا رب هدننزو هلعاغم ( هلت لا ) ردرلب وسام هاروا
 رد هنسانعم قغادلا یر یرب هدننزو لعافت ( لتاخلا ) هعذاخ اذا هلاخ لاق

 یراکدشلیوس ارمس كسان هدننزو لاعتفا ( لاتمخالا ) اوع داخ ادا!اولتاخ لاقت

 عمت اذا لحرلا لتتخا لاقب رد هنسانعم كملکید بوتط قلوق ةينخ هب یدلسف

 كب وک ندنراق ههناحهاو لینوکس كتهنلت. یاو یمحف كناخ ( ةلثثنا ) موقل ارس
 | هلیخفو هلیوکس كناو یصف كاخ رولک تالثخ یعجج زون هنفلارا كفیساق هلا
 : یا یا اهنلثخ تکفنشا هلثثا لاقب ادم مو روند هروع ولن راق لوس هلذخو

 ۵ يزحدحا |



 نی

Rk ۱ NEY 

 تب مل ا. ۳۲ دنا تارتحا لاق رد ا ییا u وا یر تویدا ما رآ هد لب

 لبحا وه لاس ب ردوص و ندر وک ذم لایح mE رچا ) لبخ الا ( اه.ط وم ف

 تدس تیاغب قلخ هک رول وا فصو هانز لوس ةو فک ( لمدخا ۱ نون یا

 (لیخسالا ) هلها لع ونلمیا لبخ رهد لاقت هيلي هاو هف هلتداوح هشاضعو

 یراوط 2 هل رو تا ی ) لاسحاا ( رد را نمسا تد راع ی راوط

 اغ هود رز وا د وج اب نوعا كابا عاعتا هايکو و هل دوس لوق ىلع اكەرو ك راع

 یا اعتلمخ اف دار یبا لوق رد روم FP كىر و هتي راع یارت نا كانا

 مدار لابحا و هیلع و غیلاس زف | اه رب ووا الد عفدهلاهت رعاوا اه: عاف اد رانا

 .كلبا جاتنا ینکولب رکید هنس كجاکو یکولب ر هنر بودا ول کا رل | ٤
Eكریاک ی رکیدو هس رل یر ال وا یعالرت یا 9  Eتعارز  

 نا وه و الارحا هلا لبد نالف لاق رر ر داو تو بو دناک د گر رب هاکبلیا

 می رفو ند هلان ون هدنن ز و مظعم ( لبا ) افصن ماع لک متنی ن نیقسز 1 در
 (لبخنا) ردفو رعم رعاش لیلا بفک كلذک ردرلّرءم اش هصنرب ندن زهلیسق دمسو |

 ) لیلخا)رد یبم هدر را هط رام ۵ رو 1۳ * اعم ردمعا كاز ۲ و رهدءدمن ز زو او

 ین یف یا لبح ف ۹ ف عقو لوق رونأو | قالطا هرطاخو باق يعفو هلک كلاخ

 عفو لو رون)و | لامهعسا هدعق وم تصر مد) وا نایب و مدان تیک وب و ی حو 1

 یلوم ذخأم هرخالب هلکطیا اجلا هعیذت هصایح بیکرت وب یدب قا طقس یا لیخ " 
 ید یف طقس مهلوقک وهو یدلخو یسفن یف یااذک نم یلبخ یف عقو هدنایع نالوا

 یلامعتما هدنسیداو روب نم لثم روک ذ بیکرت هلفلوا روک ذم لیت رابع محفیدقو
 یمهداملبخ هرزوا ینزدلوا طبنتسم ید ندلاثما بتکو ندراذخأم راسو مهفنم

 هلیس هقالع تيلع و تیلاح بولوا هنسانعم لقع داسفو نوذح روكذم هحور

 هدبلقو سفنیغددب عقاو هدروب نم لثم هک هتن ردشلوا لمعتسمهدملقو سةن ادشا
 روب نم لثم هدعب یدنلوا لیصفت هدنسس هدام طقس یهوحوو یدنلوا لامعتسا |
 هنیوسوو هشدخ نالوا مقاو هسقلو بلق ا-اعارب ز یدنلوا لامعتما هدنضرعم |

 رولوایشان نداطخو هلز دوخای ندنریح دوخای تمادنو شنا عرف ناو

 رڪ دوحاپ فس تمو م مدار یاب ندهنتسن لوا لوق اذک نم لب بخ ق عو سب

 تطقس هدذخا ضعب و رولوا كعد یدلوا مولعم میدلوا ی طخح دوخاپ مدلوا

 ی دنل وا لیصفت هداس هدام ظق س یزاوح E ردموس. ص هلناونع ید ف

 ذفنف ( لنبخا ) روند هتر وع رودو هدننزو رفعح هللا هیقوف یات ( لتبلا ) ق

 نالوا یروفنمو هورکم كسان اباد A هسک نفسا و قلاع لو دوو 3

 لاق هلوا روش ارغوا هتاسهورکم هلوقلوا بودا مادقا هبایشاو عاضواو لا |
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۳ ۳۱ ۱ 

 ردنر iE ن دکلی ۳ EF ى رز رج ۳۳" یش ن دب را و رخ ناق ەسە |

 ا هل با و | ۰ (Le رام ۹3 لب كة باس نڪ 0 ق و "ورو

 هلا یط هک رد»- و درم فاحزوب 0 رول وا شوا عطف ِ اب و کس هدفدسز وا

 كلنا سا ر ونلوا لامعتسا ارز صم هرزوا صا لمحو رد سه ندي ربع نڪ

 رد هنسساذعم تلا مو هح اذا لوالا باتبلا نم الج هلدح لای 4دس ءعم

 | هذخا لاقب یک ضرق رد هنسسانعم جمدواو هعنم اذا یناثلا بالا نم البخ هلبح لا
 نروشک كوب و ةراعتسا یا البخءذخا لاقب رونید هفلآ هنمنن تب راعو اضرق یا البخ ۱

 كط رش لع هند زاموهوالبخ هاطعالاش رونید هب هنسننالیرب ودناز ندط مش و ل وقهلاج

 ثكمدآ رب و هنن اذاالبخن زحل ا هلمخ لاش ردهنسانعمیاق نونجیمدآ رب لاج ا4ط رتشبیزنا

 ثكخاريصف و قع دسفااذاترلف لبخ لاش رد هنسانعع كلبا هاب یونعع دوخاب یاقع

 | هوبدو نج هلشتهف ( لیلا ) مصق اذا دیبا لعف نع لبخ لاقي ردهنسانعم
 نت نالوا ضراع هنن رلفایا لراوطو سر یا لیلا هسم لاقد ۳

 قاب و یهو ی اع 4 دن روتنید هک لدو رولق دک دو و

 کرد ا لبخو نونج یا لبځو لبخو لبخ هلاقب ردزتاج هد و
 رونید ه هبا رق ولطو هنمولط وصو رتوا در هد لبخ تنام هکای وک هصک نوت
 ) لایا 9 :دهناطیث ورونیدهراک هنتفودسنءورونپ د هب یر ونجح ید د وب (لبا النا)

 1 و تبجو و رو رد هتسانعم الهو: رد ةنسانعم ناصقن هدننز وبا

 6۶ لهاو روند هلاقرهزو لایعو لک یا هيلع لابخ نالف لاق رد هندانعم
 9 هنم و حراشلا لاقرونید هبوص یراص ندیا نالیس ندنرلندب هدنفرح نیح

 دابنلا لها دیدص وهو [ ةيلا م و لابا ةنیط نم هللا هاقس رجا بارش س ]

 لوا هغ وق اضعب هکرونید هنعضو قلولفاجو قلقروا نالوا هدنسپ رجا كنویقو
 ناوهو لابخ اهیف رثبلا هذه لاقب روابترپ هاکعشلیا بوریک هرافاجوب و ءراقربوا
 یسرف ديبل یلابح یرهوحو قرتخف اهفلت ىف ولدلا تلحد اع ر و هزیلنم نوکت

 ةماعتلاو یلجمو * اهيف نوجلاو لزرق رتاکت * وبشا ك دیلو تب ود رديعحا
 لعح هلمه و ید هدنظفا لع هک هتن ردمهو یداهشتسا هلی + لابتخاو

 ر دنصم لابخو ردقلوا لابخ هللا هیت یاب نالوا باوص ر دشلنا مس هدنناونع

 رو نج اذا عبارلا بابلا نم الابخ لجرلا لبخ لاقب هتسانعم كمرولد رولوا
 ( لیبخاا ) تم اد هد ثلبخ لأقی رد هنسانعم قلوا قالوج یا كن هک |

 لبخ لاقب رد هتسانعم قلق نونج هدننزو لاهتفا ( لابتخالا و ) هدننزو لیعفت
 "رد هنسانعم كالا هاو دساف یلوضعا: ینلقع كن هسک رو هننح ادا هابتخاو انالق

 ;vb بورولد ی راوط لابتخا و هوضعوا هلقع دیبا اذا هلستخاو هلبح لاقب

 هدر



Ba 

BSضرالا ليو ۳۹ لاش, نو رییس هل هلا هع اسم فل ومو رداب و و ید رفم  

 ( لوولا ) ضرالا ىوقنت هبوال ةنس و ةنس عرزتیاالوح بیصتو الوح یطخیا
 لولوح لحر لاق روند همدآ هیهادو ليم ءنرمحو كالابكب هدننزو لح رفس

 "اودا هک ردییقل تکلمر تدرج راع هدننزو باس ( لاو ود ) شک رسا
 لع ج نذوم ندا تم افاو ناذا هدنن زو هح رحد ) ملا ( ردندنس هرمز

 2 رد وضمیکهلدجو همس ویو رد هندانعم كې د حالغلا لع ىج وة ولصلا

 یایو كاح ( لهیلا و )هدننزو ردبح(لهیحل ا | )حالفلا يلع ج ةالصلا لع ی لاقاذا
 باب هد رعو شر نالوا یساعرمهود ردر اج سگ و

 رد هلهر> و هلهیح ید رفم نموا عارب هک زد نما رخ هد 0 وک رب ندنعو

 ءاه هک هدنعاامصم ه-لهیطاو یش زا هب ثیمد ٠ وبا ۵ رعاش رو ن دبجو
 لف كمالو ید دشت كاي هلهيحو یدنلوا لقت هاه ی 1 گه رح بلمد رد ۵م ویک

 ارغاو تح نبش ون الیحو هليو الهبحو هلون ناهیحو لوکس كمال لمحو
 یرل رکذ هدنلسف یس ندنباب لتعم ردراو ید یر رخآ مکح كراو و ردندناک |

 :نویفویک لوقیلع هنییروس سک هيه تا ( هللا ) یاعت هلا اشنا روک
 هدنند بغ اط هلکعا بوئلاو ندنسی رقوب تاغ اطو روند هب یر وس قش راف

 ندل امتحاو رذیدآ هدا 7 ندتهاضو هایم و روید هرلشالب شنل هموک بت ولافوح

 روز لیحو ةلیحیا لوحو لیحو ةلیحو ذل هلا لاق یک لوحو لی رولوا مسا
 بولوك ربا و لی هب ر وا كن رد و و وویا لیح هبلع هب لاق رد هنس نهم توذو

 هدانا رخ هلا هن دم لیحو رولک ل ویح و لااا یهج روند هب وص شاق

 هدننزو نالس ( نالبح ) ردف ور مویرب ند رع مایا ( لیلا موب ) ردعنص وهرب

 رویم ناودا وب وومد هلبرا هع کند هب رغ نم رج هل کا تاک ( 0 (
 الویح لوح ؟یشلا لاعن لاه رد هنس انعم قلزو هدنن ز و دوعق ( ل )

 راز زا و رحز صوص یز جک :هدنن زو رج ,ازرکم ی لک

 و نم

 هی هضر اغرب اب او نره كناخ ) لبخا ) ( ۰ دملا یا لصف »)

 فک رحو لنت ا ضراع اتم rE ی ربغ ندشا اکو رولوا نک وط ۲

 كرالاو اف اذکووضع داسفیا لبخ هب لاق رد راجا هد هلنبتعف "هدرلانعمو رولاق

 هام دب نوبلا طب نالف ونب لای رولک لوبخ یجب رونید هنکلکسک ۵ رلقایاو |
 ارب ز رد ردصخاب فص و لبخ هد رل انعموب لج ر الاو یدبالا عطق یا لبخ و |"



۱۳۹۰ 
 ےس ی تم ےس و ی یس یس هر ےک ی ر یک یک r سعی یوم هو بس

 هنس انعم تشر هرهم رود وا ریما ی ہک هف را هک روند هکیک نالوا هدنعه روا نم

 هکر د هنس اتهم ینلوا یئاشزوک هلنیئعف ( لولا ) هدننزو پاصه- رونبد یخدلام
 ندهفدح هدنیک و رولوا ی رغوط هن راک یهایسوهدنغو روف یاس رولوا هئ وک جاق رب

 هنکبک شاق یرفوب هدنیکو رولوا هدنغ ورب وف هدنیک ورولوا لئام هر زوا نور
 لاق رولوا للام یرغوط هنغرب وف هفدح هدنیکو رولوا رظاو لئام یرغوط

 تفاخ لدم لاح تلاح لو لوح هنیعقو مبارلا بابلا نم لوح هنیع تلوح
 لب زد هسانعم قلوا یشاشزرک یدو هدشنزو رارجا ( لالوحال ) ف خم

 هدننزو رجا ( لوحالا ) ردن وا هذل ابمو نکل تلوح ییعع هنرع تلوحا
 رد هالوح ین وم رود مدا یا یز ر کک هدن زو فدک ( لوا (

 1 هال لا ۱ هالو نيعو ءالوح نعو ءال وح هما لاق رول وا فسصو هد هزوکو

 جواو هدروب نم نزو هک هدنرلن زو ءاربشو هابنء هلیصف كواوو یرسک لاح
 هب ی رد نالوا یعاش لود كن ةف ان رد ماچ هد هلي كنا ردقو یرب۶ ند هلک

 زولوا ولن روک هک ردب ردرب لام لشي لواو روند ةیشم هدناوسن روند

 هلطوطخ لش و دزف اجعاجو ردا روهظ هج هلد هل روای بولوا ولط هلاوص
 كنبروایلوا ارز ردیریغ كنالسو ورولوا راک رد یراکدید سرع هدنععا و طط
 ترمضخو هاعرلب رع ینبم هانعمو و رولوا كاله هه ردك رافج شارو ,هدنزو

 هالوح ارز رار د هقانناءالوح لثمیف اولزنهدرب كحد یداوا لزان هلحیواح یصخو

 هدننزو راربحا ( لالیو>الا ) رولوا نایرووام هلباوصو لشی هرزوا روک ذم هجو
 ضرالا تناوخا لاقب رد هنس انعم قاوا لشب مع یزویرب بونلیوب یرلتاب كرب
 ردی-آ نطبر ندبرع هدننزو هات ( هلوحون ) اهن ابن یوتساو ترذطخا اذا

 قالطا هنلا ناو دالوا نافطغ نی هلل دبع نداععا هدنن زو همظعم ( هلوحوت (

 مالسناو ةولصلا هيلع مان ا خفه مالدالادعب بولوا ىزعلادبع ىع“ امدقم روتا وا

 قالطا هلوح و: هنداف-او دالوا هل رلع رو هیععت هللا هللا دبعو لیوح یرلثرمدح
 تیم ( ليحلا ) ردعتم وم رب هد رغ دادنب هد زو مظعم ( لوحا ) یدنلوا
 کرا هدنبقع ءکسندقد روعوط یثید ېک لوو لوح ردلع افےسا ندهاحا هک لء

 تناکاذا لوع و لیحم ةأرما لاق روند هبهتانو هلو اخ شمررغوط سکعناب دوخاپ
 ( ایالوح ) ردمضومرب هداراد نیقناون ( هاح ) تسکعوا ةي اجرا امالغ تدلودق
 ردعضومو هل دقو یی لاح ( فاوح ( ردهب رقرب ندنلعا ناورهن را رعف 99۹

 هنس ر هد زو فیو ا ( لیواصا ( ردعطومر هدن زو ناس ) نالوحوذ )

 هناي كح راش رونلوا قالطا هرل الر ناټفل وا تعارز هنس رو بول وا تعارز !
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 تلاح هیات رودید ههنسن یفیدلوا یهیاع وهام كن اسنا هدننزو لاپ ( لالا ) 2 3 4 ر 2 ۰ ۰ ۱ 9
ara هوا J 

 نالوا صح هانا ند E روما نالوا قصوو یدو یبش یعب روند ید ۱

 هروب نم تشیه رولوآ ماف هدن رزوا تن ناسنا هک. رونل وا قالطا هنیفیکو تّیه
 رد ربدعم توس هددفص نکن رولوا ید قرافمو م زال هناا نالوا لای ید

 ةنمسحو«نسح لاحهللاقب رولوا ثنوم هلرابتعاتفصو رک ذم هل رابنعا یظفللاح و

 | یالطا هتفو كني دلوا هدنحصا ناالا لاو هيلع وه انو ناشنالا دیک یهو ةلاحو
 رديت اد لزبقتسمو ییاهن كنردمام ردخزر هدنن لقت هلا یضاع رک روتلوا

 نبط یدنا لوح یلصا هروک هناي كحراش هدنزو هلعذا رولک هوحا یک

 شساکلس ه و یمهلوقم فشراچورونید هغارط قشءوو رونندهغطای هابس لاحو
 روئید هدوسو رونلوا قالطا هنس هحوز كنرشکو روید هنغارب كحاغا رس

 رد صحا ندلوا یانعم وو ا ان هاچ روءدد هلا وا نفعتم هرع و

 لمع ان*اج لا-ش رد هنس انعم هراک نردلوا هدرولوا ه رونید هنکو هقراو
 هکع رو هاکت ۲ هک رونبد هرس هاب رع خحوحو 2 رهظ ل دا دام یاهو 6 یا ا ا

 ندو N د وای روید هر نالک یتلکد دان رمص لزیسف تآو را ردءا قشم

 : ۱ ۹ راح دامر روند هلوک یساو روند هداس هش رطو هنسید ازوا ردق ه ی رخص

 هدنع ورونید هنس هلوقمسالپولوجی لک دنوک بویوق راچ شمل هنجماو هنسانعم
۱ 

۷ 

 ا

 ۱ تالاح" یعج رذیش وم هک رد 4تن هیب اعم لا ) لا ( ردندآ هدلد رن 0 " راید دزا

۱ 
۲ 

 رون) وا قالطا ناب القاو فورص كلام ز رهدلا لاوح اورهدلا تال احو رولک
 هيبعح هلیمط كناح ( ةلوحلا ) هفورسم یا هلاوحاو رهدلا ت الاح مهن ريغ لاقب

۱ 

۱ 
 ۱ یالطا هب كم رگنمو یهادو هدننزو لوع رولک لوح En روئلوا قالطا هنامز

 ۱ لایلاو) هدننز و د وعف ) لووجلا ( روند هب هتس كح هدیا عت اةلطمو روُملوا

| 
| 
۱ 

 لا والار- ولوو ةقالا تلا لاق رد هتساتعمقاوالاامهقان هل رک
 دن هنالوقندنتلا یراق هود هک رونیدهبیا لوش زولوا مسالایحو الئاح ترا اذا
 | نونیدهدجاع كنهتسنرب "یشلالایح هينا ی رغوط هن هباخ بول ربسنالوق هک ات رووا
 درو تدع ( لوصا ) هئازاب یا لایک و 4 ابح دمقا لاف هنمو 4نس انعم 3

 ا لیا نوع دفا لاق روید اهدا نالوا اک رد روک دل لو ۲
 # روند ه هقاو هٌ روع نالوا سکعلالع دوخا شم روغ وط ثلکرا هدنبقع یش دو

  ردندعلی ویحنی ةرق ردنداعما هدننزو لډنز هلا هیتسیاب .( لبویح ) رکدیعاک |
 ةرکب رونید هبهراقم كوو یک نونصم رونید هنخ رحوبق هلیصف كوع ( ةلاصا )



 ۱۳ ۱ OL NER ف
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 ۳ س ی 0 |
 ۱ هل واسم ردع-ا هاهم انعم شها وه و باط لبوح و di لاشتناالو لاو زال یا

 ماعو» رو دهاش یا 4 لب وع وا لاقد رود هها وک ۳ ردها و ردي دستم

 ۱ لاق یدفلوا رک ذ هک هن رد هلا وح مسا ندنوب هک رد هنسانعم لک و ردب دآ

 ۱ سا همدا رب هد زو لامتفا هرزوا لصا ) لاوتحالا ( اکا یا هل وح لع ب

 ۱ ا وشاثحا اذا هولو ا لاقي رد هاتم قلا هب هن روا بودبا وب وش وا ندف رط راه

 باط ںی ذس رب هد زو 4ام ) هلرا او ( هد زو لادح ) لار لا ( هءلع

 Î هلا_.ءاو تاد بودبا رطن "هل ا وح هنف ط 4: کهن رو رد رم ام هاا رس عم هليلاب

 ) هلوابحلا ( هب تیم رو هو 4و د لح یا (گ سعد ها تلواح لوق رد هنس انعم قاب

 هک رد هنس انهم قلوا نحاح بوربڪ هنغلارا هنس ییا هدتنزو هلونبک

 ٠ هدسنن زو باتک ( لاوطا ) نجع اذا 4 ولیح اھا لاح لاش یدناوا رک ذ
 | بوراک هتفلارا ةن یا هددن زو لبح ) لیطاو ( هدننزو دص ) لوحللاو (

 ردهنسانعم بالتاو روغن هدنن زو باوح» (لاوطا )روند هک نالوا عنامو رحاح

 ۱ هلناصف ( نال وطا ) هلیعط كناح ( ةلرحلا ) .فرمصو هربت یا ره دلا لاوح هثمو
 (ءالوطاو ( ها بجا كواوو ۳ كا اح ) نالوطاو ) هدنن زو تبع ) لوحلاو (

hi۱ باارغو بث اع نالوا یم زال هل وا هند اعم رخ و فرص یہ هلجج هلمعک  

 هن الوحو هلالوحو هلوح و 4 ال وح و رد. هل وح نم اذه لاق هنم و رونلوا هدا را

 ربفتم یا لئا یش لقب رونبد هب هنسن شمل زوب ول ( لئاحخا ) هبئثجع نمیا
 حص وه, رب ددح و ردیدآ و هد اب عاط ییا نالو! هد در وب یس هلیمق یطو هب و)

 | هتسرب لوق ىلع روند ههقا شف ریسق بویغوط نکبا شملکچهروغوپو ردیدآ
 ۱ ۱ نالوا ندنناش لج اقلطم كلذک رو:دد همش اق ربیمق همه چار د وحاب ییا دوخای

 ۱ ۱ هويه هی وا جاغا راد هومم و 4 ساق رب سق هرز وا وک ف هحو ناوبحو ها تن

 ۱ 1 كمال و 6 تاب احب هکر ولک لل وحو هدد زو ۳۳ ر هک لوح و هم a رولک

 رارہد .لل وح لئا-و لوح لئاح نوا «غلایمو دیک ات هه اکو ردعج ےسا هلرخت
 ۲ ؟ لوح لئاح هنایلاق هبک هنس ییاو لئاح هابیلاق هک هنسر شضعبلا .دنع و هلتفاطا

 )  لئاح ةقال لاش رد ملم ىب هقلابم وب سپ هلي كرلاح رارید للوح لئاحو
 لک اذکو تا ونسوا نیئنس وا ةن حق ما یتلاوا مقلت لق اهیلع لج دق تناک اذا

 ]  نیتنسوا لئا هنس لړ لنا وا هنل اب» للو- لئاحو:لوخ لئاح لقب و لئاح
 وا هنکیکراهک هتن ههتعاس یغیدغوط روئید هکشوک یثبد لئاحو للوحو لوح لئف
 ۱ [ ,عنصوت فعاس بالا دالوانب یتنالایا ةن الج فانلا تصن لابقب رونید بقس

 لالا



 درد تو ےک

۱۲۳۲ ۰۷ 
mna RESسوسیس سس ی هوم یو روس  

 لولوحو یلاوحو هلوحو لرحو هلر>و لوح لجر لاش ردا فرصت هلتقاذحو
 هلیح رثک ام ردبجعت لعف ( هلیحاامو ) ( هلوحاام ) لایتحالا دیش یا یلوحو

 لینعف لعفا ید ةلبح رثكا یا لیحاو كنم لوحا وه لاشو رد ةنسانعم

 دوخای دنا لوح نالوا هنسانعم هایح رک ذلا قیاس رانوو رولک ید

 ندان ال كبف عیج هدنردنع درمو شقخا ارز ردرلغوصم ندنسانب لایتحا

 ندربر هدننزو لعفت ( لیعاو لولا ) دولوا غوصم لیضفت لعفاو بجعت لعف
fهدهفراو هربغ ىلا لاذ اذا هنع لوح لاق رد هن انعم كلبا لافتنا هر ر  ' 

 ع ادا لک رلا لو لاقب رد هنسانعم كمرتوک دو یک و هقرار یتعی ہ راک
 هرهظ ىلع هلج م مث ايش ديف لمح اذا ءاسکلا لوح لاتشو هرهظ ىلع ةراکلا

 لوو لادعتا اذا لای لو لاف يدنلزا رک د ۵ رد تا یا لو
 كعزوک بوردشارا ینتفو لبقاو طاشد نوحا دنبو طعو لوبق كسان طعاو

 اهلوبفل اهبف طشنب یا لالا یخون اذا ةظعولاب الف لوح لاش رد هنسانعف
 دوخای لوح ردیم ا یسهلک هلاح ردهنسانعم دیال زلیصف كيم لاال )

 دال ردیظفل ةدوجوم یقوذحم یربخ ردیعا كنس هلک ال رد هنسامعم لمح

 رلرد هند ةلحمال تآ تولا الثم ردکعد جالع الو راچا هک ردامعتسم هنساعف
 نکع لاغتاو لاوزو هراچ هصالخ ندنآو هایح ود نزولی ردکشک ا در

 مالک نالوا فرص ندنش رطو هحو هدنزو بار ) لاا ( ردکعد ردلک د

 مس الثم ردمالک هدوهبو لطاب جراخ ندننهح ناکما عوقو یار اه هشت زا
 مالکلا یا لاحاب رلکت لاق یک كعد رواو هدناکم ییا هدهدخاو تالح دحاو
 لطاب نالوا عوقولا ےک افلططم هدعب هک رد ح راش هه> و نع لدع ىذلا

 ههتسن ولطو رد هنتسانعم لاح ىد و ( لیصساا ) یدنلوا لامعتسا هد هنسن

 یهنسنر هدنن زو لیعقت ( لیوصلا ) ناالم یا لیهسم ءث لاق رونلوا قالطا

 هر رخآ ندرب یی هنسن رو الا هلمح اذا هلوح لاق رد هنسماثعم افلا

 رد لبوحو لوح سا ندنو هيلا هل زا اذا هیلا هلوح لاش رد هنسانعم قمرا

 یدٌمتهومزال هلغل وا هثدانعم یا ربا هر رخآ ندنر هنسن رو هدیردزو ریماو بنع

 هک رد هنسانعم قمراو هکذف طسو ناشکهک و لوح اذا *یشلا لوح لاقب رولوا
 لئاح هقا و .(یسلا طسوق تراص اذا ةرحا تلوح لاش رولوا هدنعس وم زاي

 و زوڪ كمدآ رو ائاح تراص اذا ةفانلا تاوح لاقي رد هن انعم یاوا

 ءالوح اهرص اذا هنیع لوح لادقب رد ةنساابعم قاف یشاش هلا هض راعرب

 رد رلعسا ندنسانعم قالوا لئاز هدنزو ریما ( لیوطاو ) هدننزو بنع ( لوطا )
 لی وحالو هنع لوحال لاقی یدنلوا رک د هک هت هتسانعم لاوز روند هفلرا



۱۲۲۰۰ 
  . evene mn meeeسس

 ۱ یلقارط لانج كرک رود هناویح ال ر هلبصف تلاح ( یلوعلا ) رک دیس اک
 یا لا غب روئید تایلوح هدنعهج كنآو هبلوح هدنتؤم نوساوا یراس رک و
 رب رص هک رد حرا هرغو رااح یذ نم لوح هيلع یناام وهو وعلا للاب

 ) ل یصس | ردنا لامعتسا هددنسن هدلارپصفو هدهنسن رینص اقلطم هل همس و یب و

 زلووه»-هو :لاحس سوف لاتی رولوا فدو هاب شل | نءرکص ( ةليصسلاو )
 رواوا قالطا هب ال رب شاافرو بویل روس دنس کیا دوځاپ هنس رو هح وعم یا

 رووا قالطا لیعسم هب هنس نالوا لوص# هنلاح جوع ندنلاح «وتسا اقلطمو

 ءاه روند همدا نالوا یرک | هدیفرط کیا كنکیک تاو كنبردناب هلا سو
 هنسن ر ( ةلرصساا ) نيج وعم هيقاس فرط ناك اذا ةلاصسم لحر لاقي رد هیلقن
 ېک كود هج وع ندتماتتسا رد هنسانعم كود هارخا تلاح ندنلاح یکلوا
 تربفت اذا سوفلا ثااص-۱ لاتو لاح یلا لا نم لوح اذا ؟یتلا لاصا لقب
 رظن نوعا كلوب ود یمردا تک رج امج هب ەن ز و جوعا اوس و نم

 ( ليعلو ) ( لوعا ) لرصب له هبلا رظن اذا هلص سا لاقي رد هتسانعم كلبا
 ( ةلبسلاو ) هدنزو هلوص ( ةلوعلاو ) هدتزو بنع ( لوعلاو ) هلیصف ۵ راح |

 هلیصف كرليم ( ةلاحلاو ) ( لاو ) هدننزو لبوع ( ليوحلاو ) هلرسک تاح

 فرصت كل صمو روما هدنرذزو لعفن ( لیعلاو ) ( لوحلاو ) ( لايتحالاو )
 رکف بیلقت هک رد هننسانعم تردفو رظنو رکف تدوحو تقاذح هدنسهزاداو

 ندنو یمعنسا هدنمابقم هرابودو رکمو دنفهلبح هد:جالطصا ردی-همزال باص |

 جرها داررطا یل و لوح هلا لابتحا فلوم ردیبک یزال كلوب ردلک د دیعب

 بلع هنی رولک لبحو هرز وا لصا هدننزو بنع رولک لوح یعجج كهلیح ردشنا
 هلوحو لوحو لبحو لوح وذ نالف ل.ش هدنزو ثابنع رولک تالیحو هدننزو

 رظن ةدوجو قذح وذ یا لیمو لوحو لاسیتحاو ةلاحو لاو لیوحو هلیحو
 ةثمو هنمانعم لاستقتاو اوز ردصا :هدننزو بنغ لوحخو فرصلا لغ ةردقو

 قالطا هنا عو بیلاق تامز رههلا لوح و [ الوح اهنع نوغال ] یاعت هلوق

 (زلوحا ) رلرکید یراحاغا امرخ اا اکا هک روید هقدنخ لو لوح و روثلوا
 ندلاحرب و ردهدحانعم توقو روزو یدنلوا رکا هک رد هنساتعم هل هدن زو هلوص

 ردلمعم سمې د لوح هدانعم یا و هعانعم بالشاو لو روند هکیود هاح ۳

 ( لوچلا ) روند هک هنسهقرا كنآو هللاالا ةوقالو لوحال هتمو حراسشلا لاق

 ( ةلرحلاو ( هدننزو رکس ) لوعلاو ( هدننزو همون ) ةلوعلاو ( هدنن زو د

 | هدس زو لجرفس ( لولرحلاو ) هلییضو ىحف كاح ( لاوخاو ) هدننزو هزمه
 فطل هعروما ره هک روند دمدآ راک هلبح تباغب هدننزو یرکس ( یواو )

۳ 
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Fey(ةلاحالا) ۱ 5 ی 51 هلوح رولک هدعادعم تو لرحو رو وا م ق  

 <2ا یا ل وا هلل هللا لاب ا اسا ا ما س 2 كند مه

 اذ نالف خا لاش رک لرد ندرفک هک رد اه ال قم القا ۱ رغاک و

 زد هنسانعم قلاف ریبنق هنن لوا نکیا"شمنلکح هروغب یسهقان ثمدآ ریو لسا

 هنری نیا نف رووا هو بز لی مف الئاح هللا تراص اذا لجرلا هلاحا لاب
 N "وا ادار N JE و عت قوا قلاب رب هک رد ا
 الوح هيف مافا اذا نالکداب لاحا لاقت اب راز نا كابا تمافا لی رب هدلع رو

 ناجا لادن رد هن انعم تعشریا هنماع كیهنسو لسالا ىلع هويدا لقب اذک و

 ندناح ر هنسن رو یدشرا لاس مانخ بوبلدا تافو ینعع هاب اذا لوسا لحرلا

 نا "نا لاخ نم .یا لوح انا یا ب "احا لا قب زد هنیسانع» لود دلاح ر

 هاجر اذا عرغلا لاحا لاش رد هتسانعم كلبا صاقتو هلاوح همدآ یخ آ ییادو

asادا هیاع احا لاق رد هدنانعم اا درع یر ص یه رو رخآ مرغ یا  

 ؟الا هیلع احا لاقب رد هب انعم قو هيا ر ندافو ندهغوقو هم طنا

 دصف هغمروا هلا هنن یسلوتم" اق هرزوا هک رو هنم هغ رفا اذا وادلا نم

 آرش 1۳ ۱ ۱ نمز یا توک و لبقا اذا طوسااب هیلع ناحا لاق
 91 د یافت ایلنا مرده و

 ب وا دعو ضرال لع بسذا اذا لیالا لاحا لابش رد «دمانعم قاغا هرزوا

 یوتساو بو اذا هث د رهظق لاحا لاسش رد هسانعم كغ هنمهفرا دراوط

 روتاوا ربعت قاوا هد روخاس و ۳۹ راد هدام كمك سال هرزوآ هس رو

 یک لاا تاو تلودا لا !ذک و نوین یا لاوحا اهیلع یا اذآ رابلا با

 لوحا لقب "رد هام قالوا یال ر قحوح زدهرزوا لسا هلن رسک كند زمه ۱

 a اش رد هلن ات اھ وس زوس حج هاحاو لوح داع ااو ۱۱ الا ء>ا یصا

 ندنرزوا هاسنر ید و هد زو باما ( ل,ثحالا ) رک دیس اک الئاح تراص

 ردهنمانعم كلبا هلم و لوح هیلع وا ۱:۷ * قلا لایا لاقا راهم كنك لپ ۱

 احا دزو هام ( ةلاوحم )رک ذبس ج ھيل يا اذا نالف لاتحا لاش
 ی کر رو روند هه 1 ییدلبا زوی 7 یواح رو ردعتا ندنسانعم ند ۱

 هنلافک یا هملازج لبق اش رد ةن داع تلافک ور رووا هکمردنود ا ا

 قالب ر هدننزو نمسح ) نکا ( ردوا لر نا دوخای هلاوح نس دعوا

 هرکصندق-روغوط یشیدو لوح هيلع ینا اذا لوح یص لایق روید ةع
Ey دو ۰ I 

 یک لع زونبد هب هاب و هن روع ا ا د وحار نشم رغوط ا ۱ ۱

 | ادا هعفان تاعا لاق رد هند انع,یتلوا لئاح هنابو لاا مالکلاب یا اذا لحرلا

1 
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 / بیت ل س بس بیس سم

 ماذحو بلمألا *اد وهد. اف راکفاو عرصو ااو یلامو لرم یلاقثحااب ین رش یظیلغ

 اد اا ھر برفقو نالپ یوک اموهخیمصش فاد عفان من لتا
 الد یتلشیو روم هدنغارب الها ك٤ حب هب هناخ یخوءطم و یاد د محو ی رو

 لدخ:» و ردلاتف یالوا تبا اد رفذم ةا تش و رد مدام مطع تا املا قرع

 ر دا كن هبا ترد نوآ هلظنحو رد داتا نیصح ن لظئح ردندیماسا

 7 4 ہہق مرک او نعا هدم هابي ئالام ن ها طخدح و ردیدا تدح رش شو.

 ردیعا روس هزاو ردرب هدن رهش یر ) طح برد ( را ردیا قالطا هنزامدود

 رغوح ) لکدلا ( ردقل ردا ١ سراف ما ساق ن ةرکد ) لظانلاوذ (

 یرموبو رونید هژودو ورونید ههامورفو مل هدننزو طبالع(لکاناو) هدننزو
 ر صفو می یا لاو /] یر لح ر لاش روند هرم ا زاد و قلصت وأ هدوک

 روندد هن روع ه را مادی ادب و نيک رح هد.ذ ز و دا طرح ) هک دا ۱( ظرلغ یاجو

 دیفاج اذکو ؟اد ءن چد یا ۷ جوز لاش رود هن روع رقاب و قلصت و

 لک لاغد رد فاحش كع ر و قر همای وا رغا رغا رو وا ر دصم هاکح و

 یرلانعم راش وا دیف دارمو هدننزو هقلوحب ( ةلفوحا ) اطابتو لقاثت اذا یشلا ىف

 دری عم همش روءبد هل هدد زو لوق ) لوا ( یدع:) وا 13 هدئس هداه لقح

 هل كواوو كاح رولک لووح وهي” كءزمه و كاح رواک لووحو لاوحایعج
 هنسانعح یصذناورینآ ندریغ كثیش رب لوح یسهدام لصا هروک هتنایب هد راقب تكماَوم

 قالطا لوح هب هنس الدم ردع شنه ن دنا هراس "یلاعم هل رابتعا| اصن رغت هاکر دع وذحوم

 هن راپثعا ییارود هدن رافمو علاطد اسم و ی زرلسا رد ردنا اب درست هک هروشل وا

 رد هنسانعم, كمك لب هنر رز واهنییز ٣ هدننززو د وعق هلا هزم لوۋحولوحو 3 ۳

 لیحو رادلا تلاع لا اذک و هملع یا اذا الووحو الوح لوحا هلع لاح لاش

 یک یسک ۲ کلی درد یرغ وط رد ن اک قلوا ربغمم ندنلاح یا ةد 3

 زد هم هتناتهم هلیح لوحو جوعلا یلا *اوتم الانم رعت اذا 5 بلد یا اوت لاقت

 ردردضم هدانعمو نکل یدایا تبث هعاس 1اب. هدنقایس مسا ینو فلوم رک ذیس اک

 قلوا لئاحو راح هنغلا را ALS یہا هدنزو هل ولیق هل ولیح و لووحو لوحو

 رود ه:امارد و هروح كەلى ر لوحو و اذا امه لاح لاا رد هدسانعم

 هیلوح و هلوح و لا وح ید هلا وح وه دع لاقب ردهدغن زو باڪس هک یک لاو

 اسوقم هروج هروک , هنا رلبیک رت هیننت لوح عج هلاوحاو باصسک هلاوحو ینثم

 ۵ یکیا



 ۰۳ ۱ ا 4 تب ۱

 هب هفلابم ءا هدرال هل و لارعو لک یا ایلع ةلیج وه لوقت رووا قطا
 رد ام كمروتک وص هدنتزو هد رحد ) هلم وحلا ( 4 رود ه,هاد ردناد

 هکر وکورونید هرودو هدنن زو رفح ( لبنا ) هالا لج اذا لحرلا لموحت لاقش
 لاق رونید هب همزح کسا دوخای روئید هنس هک لوق لله هندانعم ورف روید
 ویو رونید هزکدو قلدنا فلناوا هتلخوا ورف هلو رمق یا لب هلو لح "اچ
 ۱ ه را: ع سهم لم: و رايد لبو روئرد هم دآ نایتش لوق ىلع روند همدا ول راق

 ی اص لب = ی هالا لہع 2 0 هل ادع وا نکند ی لی و روند

 (نلابنلا) ردقلوا دجح نا دجا نالوا باوص هکرید حراش ردهنسلا ماماو بهذملا
 (: لابندا) روند همدا وا زود قوحو لود هو ۵ اب رد یت دوت هل رک كنا ۱

 یا لامنح لر لاب رود همدا نایدشو ۸ دوجای وان راق هوم هلل رنک تاح

 رونید هنغج رومطكنجاغا نالیغع هدننژو ذفدق ( لا ) ميسلاوا نطبلا فضا

 لنحو یدنلوا ر کک ذ هدنس هدام فاغ و روند همش دوس یرلک دد ناغو

 در OR كع هج رک و ۵ لر دزو هحرحد ) هلدحلا ( رود هب ه-طرکوب

 ( لینصلا) لیلا سیلوا لبثخا لک ۱ ادالحرلا لبثح لاق رد هت-ساتعم كل |
 اط اط اذا لحرلا لبنك لاق رد هنمانعم کا یغاشا یشاباهدننزو خرحدن
 طمع یا لیانحرو لاق روعرد هشد رک نیتمو ناق هدنز ز و حر الع ) لبان! (

 مات هلا محو 1 دچا ی سند هدننزو رقعح هلا هيق وف EU وا ( لی در

 ولخ زورتکا زس هدمهو هلا هو های لاح ( :لاتتلا ) ردیس هبنک كندحم
 یا نوعحمب ییعپ دب یا نرخ دنم لام لوقت ی یت هی رد هثسأنعم قارتف و

 کو ردکع د رب نکانو سه راج دال هک ےک رد رور طو راچات ردفو قمل و

 ۳ هدنیهداه ینالث یاب دن و یره رح ردمساج دواب ییابر هروب نم

 یا ( لث طا ) ردلکد برم هو هلغاوا لوف تكفرمم ٤ا ضعب هک اد حراش

 هدنن زو جر ز ( لا ( رونید هم دا نو زو فی هد زو رفعح هلا هثلثم

 ةارماب یا لیک نالف لتا لاق رونید هتروع یبهطادش ناغرغاج ول هدوک يربا
 ( لحانطا ) ردیدآ رواج یر رب هدننزو ذغنق ( لصخا ) ةياضم همضط | ۱
 هدننز و رفعح ) لدا ( روشد »و و قیص ولکن رد یساضعءا هدن زو طالع 1

 هدا هوم یراف هل مک دا ( هلاصتخ او ) ( لاتضتلا ) روید هزودو

 وص نالوا هد زلابق هدننزو 4 طاح ) هلا ( رول وا زوم اطير و و رود 1

 روتید هنلوک وص كحوک لوق لع روند هی وص نلیکرا هدناو هروقع كم را
E ۱ها زون رق لهح وا هک زدیم هدننز و رفعح ( لظنلا ) ردیدرفم  

 ماب نالوا بصنم هل صام 7 درو نا لمءمسم ردیف ون یراص ار رود ۱1
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 هدننزو هاتنک ( هلاج ) لفك اذا ینثلا بالا نم ةلاج هب لج لاقب هنذسانعم

 نب عفار ن داهتفو ردیعما یمرف هل وطم نر قوا هدننزو دادش .( لاج ) ردپسا

 ردیب) یرانغلا ةرهب وباو ردیع"ا لجررپ هدننزو ربب ز ( ليج ) ردیبن) رصت
 هکر دیسا ثاسرفر صوص هلع ون و رد هلا حرم داصو هدح وم یاب هردو

 مدقلا لماوحو روناوا قالطا هرلفايا ( لعاوخا / ردبد لود نر غیآ ۴ نورح
 زاد هلماح یرلدر رقم رو:لوا قالظا dl « رار بک ۵ رالوف و ن فقایا یر دنا لم اوو

 كلبساد بلا رک ذلا لماحو ی دنلوا رکذ ۳1 ردیعج هلیعف كيم (.لماعا )

 دوخ هدننزو نم.( لمحا را رونلوا قالطا منمبرد هل ازم نالوا هدنکوک
 (+d) ردندروک ذم لاچا هلوا نیک دون هرم ۵ م کیا کد كہ E هب واخ

 یعجرونید هنکح رک هددوس:ندناو هب یللفوط دوخای روذد هب یزرف كيلما هلنیتصف

 نم عذلاوا نورنا وهو الج حذ لاقب رونلک لاجاو هلو كلاح راک نالج
 هننیدل وا لوج هدناجوق یئان ندنرفص هروک هنناس كبغار هنو-اخ ناضاا .دالوا

 رودلوا یالطا هد وار قوح یر رود لنوو رواو وا چرا لوا لوق هلناوا ی

 رد هد تده لج بک اوک نالوا زوکیم هدر ۳ ركب د ۲ حر ر ند هک اف 92, 9

 لجو ردب د د| كخغاط رب هدنناپ هه هس و 4۶ ز بی رق هب هکمو ردبدا عجور هدماشو

 رت ۷ لجو هغبانلا ن 5 كلام ت لجو زدی دنا هادی ں لچ ن دندیماسا

 عاطیکیا مان نا رمط هداروا هک ردیدآ تك :اط رم و ردعا هیتر ندر هم تكخاعوق

 | هنیوص لیبس نالوا قاصو یروط «دننزو رهوح ( لم ولا ) رد راو یند
 ۱ و رهو روند هدولب هایش نوا ه راش یشاب ناب تیک كنب روغ و روید

 نم عوجا ۷ دک ردیعثا كنوناخر و ردیما یس رف كسوا ۳ هل احو روند هنلوا

 جآ زدنوک یدیا داو یلک یثید ر كيە رو 3 نود اشنم یادت لم وح "دبلک

 یدایا لکا ینغورب وف یدنک راچان هلکلیا راک ةناج یاعآ ن ۳ و نیت
 ) لاج الا ( ردب دا موم لمو> و ی دنرا لدم هدنکح هک جا تباعد هدعد

 سنحر ( ةلومحا ) رونلوا قالطاهنطب هعارب ندنس هام رب« هارع كن هزه

 نیما ( لیج ونب ) رولوا وب یرلهناد كنس هلبنس بولوا زوب هک رونید هبادغب
 ر هدنسهیحا ثاللا رهن هدقارع هدنن زو هیوح ( جا ( رد طا رت هدنن زو

 هب هنسن و همدا نالوا تنموتاقن هرزوا هسکر ؛دننزو هیفس ( جا ) رده رو

Î 
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 جرتم ردیشان ندنخید] وا بم ندتس هغبص تلج هلما- و ندنغیدلوا هصتحم تفص
 ۳ ا 1

 کین ط. سند و من شب ی و هدم تدات یر چ یراش دبفاک هک ر د

 لج :تاذ یا ةلماح ةرحش لاق رول وا فص و هجاغا ول هویم هلماحو عج اربلف ۱

 اغاد هدننزو دادش ( لالا ) یک ل# رونلوا قالطا هلب:ز نج هبشاط موزواو ۱

 ( اجا ) لاجالا لماح یا لاج وه لاق هنسانعم شکراب روند هنرت وک كو |

 ییا هدنز ر ط هفحم هدننزو نسج( لمعلا ) نونید ةف رش قللاج هدننزو 4 اک
 رواک لماع یعج ر دیک تون مدآر هئ رب ره بولا هبهود هکرد هنس ولفرط
 نکل هدنلکش هفخم هکردقح هلوا لغ ندیک دن رلکوا یرلجاجخ دمو ماش الاح
 وا ندنسدح هنعب كناو راردا رییعت فی رش لفح سان رو)وا یطو رخ یس همت

 دم یدلوو یلماحا لیععسا نا دج ن لیعوتا ن مماقلا ن دج ن دج نسا

 "اظ جاجح ادتبا ینا هکرید حراش ردرلب وسنم ییسالا مسافلاوبا یرداریو يحم و ||
 غوزا مری كدا هرس اکا هک نود هلو وب نوت: لاو ایا

 بروس هرب كجاغاو رک ذیساک رونید هنغاب علف هدننزو ربثم .( لمعلا ) رارشاط
 ( هلاخاو ) هدننزو هنبفس ( لا ) رونلوا قالطا هنبرمطو هننکوک ندیک

 هتناجو هنلیجو فی سلا لمع دلقت لاقب رونید هنغاب لق هدرلن وب هل رک كلا
 دنع كندلاجو هلیجو زد لمام یم كنس لمع هکربد حزاش هتقالع یا
 هکلب ر دقوب ید رغم ندنظفل كنس هلك لئاج یعمع الا دنعو ردلئاج لیلا
 زا و فود درک روند هت راوط هلو ليهو تنا ( هل و۱ ) زد ل8 ید
 یهو ٌةلوج میل لاق نوسلوا نوسلوا كوب هدننرص الاحو نوسلوا یرتاس رکو
 خراش نکت ملوا لاقنا هيلع تناك هوڪو راجو ربعب نم هيلع موقلا لمئصام

 هد ه راک و 4تایعب هلوچو ردندنلببق هن ولحو هب وکر یظفل هل وج وبشا هکر د

 لب كاح ( لوجلا ) لاجا ىا ةلوج اهيلع و لبالا ترم لاقب زونلوا قالطا |
a ۱۱شاناج حدوه لوق لع هراحدوه ردیعچ رد هلعفو شک هک یاس  

 ( لاجالا ) جداوهلا اهیلع لبالا وا جداوهاایا لوطا تره لاقب روند هرز هود

 لاق رد هنسانعم كلبا تئ وام هدنصو مخ ثاتلکو كلوب همدار هلرسک كن هرمه |

 لاق رد هنعانعم كمروتک دوس هنس4۶ ندلوا هبک تروعو هناما اذا لا هلجا ۱

 "اروند هتند لوش هدننزو هاد“ ( ةلاطا ) لبح ریغنم ابل لز ادا ةارلا تلجا

 باح“ روند خد لاج زهدبا هدهعرد بودا لمح رخآ موق ندننهج موفرب هک |
 اهل تیدلا یا لاجو ةلاح ,هیلع لاشن ةدننزو بتک رد لج ىج هدنزو |

 مدار هسخوب رد یتبم هب یرنکا ندنایبف لی در یرببعت هللا موق فلوم موق |[
 لوخد هنب رل هنایم یرب ندج راخ نکردبا هللاقم هلاط یکیا الثم ردبا لمح ید |
 ری تورم مس توي تسج س



 (لاطاو)*هدننزو لیفت ( لیمصلا ) دولوا ,مخا نمقحاو اوب سپ رود |

۱ UROL. TATOO? 
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۱۳۰۰ 

 نر يب را رد راپ هدم راف رواد ۳4 ناو را یر OT لولا 1۷

 0k هداف رواد هی هود نروک هو لجام وهو لج ه رهظ ىلع لب

 نڪ وت هيدا ر نالج و ی.ذل وا رکرذ 4 هل رد رد سم هل, شاخ ) نالا (

 وهونالجلا ا لاش نود هب باد نالئ رز و 4, را 4. ۵ ناب نوتا كاکوب

 هؤانشاو لج د2ا ه دن الل طہ ا رب وی وف اخ هبه اق با ود) ام ےک لب.

 لات وه و ناب مه رد)ا از ام نولو هد يو ۴] هب ید اق ی 4 و 5 رقاب نال زا

 نداج نالوا هدم مانعم ارغا هدننزو لاما ) الا ( نعل نم راز نزا لع

 هاع ۳۹ اش 7 هام قوا i ۹۹ هلن وا را هه رب ردع وا اط م

 A 3 ۹( بجا ( رد دذاوس یک مدعنا دوب کرد حراش لمع#

 ۱۳۳۳ "هو داص هلج هژلاش روت د هک موچه بو رد)رص هرزوا نعود

 هکمر وک ب ونک و الزمر ندلزاه رد خا. هی وار ند هب وا رب دی و یر نیک اح( )

 ل ش رد هنسانعم شزبلک و ه خآ ق ر هدنن زوباذک هلن دی انت رم یدک .تاح

 لب اش و هر هک لامحعااو )هدننزو لمف ((لمصاا ) )اچ 8 ا
 لد لح لاش رده نهم قلا نير

 جوک واتچ زرت هد ز ؛لعاقت (لما کا ( يا ایی

 قشم ىلع هفلكت اذا مالابو رمالا لماص
 لماع لاق رد هما كلتا لیمو فرالکت هجا ج راخ Eye اا همدآ ر و

 زوا یهدامرو كنو یه رب هلو

 هب رژوایذدک ییهنمذ

 ل ةن رد هنمانعم كح, تح با

 لیمه تفرح لع هغ لماح هد هراس تاهما هکربد جرنم قیطیالام هفلک اذا هیلع
 نجاسالا ق لاو ردرو طسم یتیدلوا لایعتسم هددبانعم روحو ظ كل ذک هنحاتعم

 رانعم و و رد او وک هدم رص دک پوکه سیر رو رغآ رغآیعیذیش + لب هیچ او

E a J a akك کوب اکا یحوص  
 هل ا وح ا نویو روما رو مآرب CaN ]شک

 لاقب "یک :یراکدستبا هلاوحو لج روما اهنا تک ردونساتعم تب لیتو
 لعاف* منا ۱( لپ ) هروماو هاو هیچ ادا هفت: بجا
 تنح همسان نالوا دوجوم هدنورد تدم ولو ی والو هایم
 لاش رل هدا تاقوا را ااو جا قاخ ردق هنماياج, یتعب هملیا لج تقذم و

 زوجا ) ةفدم لع هله لا ناكر ذا لمص د ره
 رونلوا قالغا هم-آ راد صر حو ماحو روند هرز کح نو

 لمالا )ردهرقرب هدنع هدنازو ناف ( نالج )

 نادا لج :تادیاآ ةاماحو لباس ةأر لاقب روند هنو اځ دب

 ارد دةنانبم هدننزو روډص ( ل

 چد ایک
 کا لحود یا لو ,جلح ر رزاق

 ؟ ( هما و 2
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 هلا هب تلج ندنناسیا ۸ اچ کرد E ردن در داوي دواب ردلکد زر 1

 قال طا هنشع كحاغا لجو ردر لدا نیوضن یتساذعم حارمش هدنعا رصم ٭ ۸

 نالوا هد وق یتا زوده را رصق ناب د وخای ردزاج هد هلل رک اک رو)وا ۱

 تو اغوجو روتلوا قاللطا هلاک هسزلوا روکو قوج یسویم كجاغا ضءبلا
 هی تناح رولک لوجو رول لا يج روند لچ دا هد هس رول وا ناوارف

 لاجاللاولسا ذه ] ار رال ا رام هاب تبدح ینه: ٹی دن | ین نع هنم وهل ارس یک رواکلاجو

 [ رهظاو ابر را اذج ريخ لجال لاجلا اذه ] قرادلا فو ةبث ع دجاو هلاذنم

 هب لنت ۳۳ لا فنر: ید یلع تمشلاب ار لوقو رای لج لثم نوا
 كوب رواوا یدعملجو ردنوزوم روم مالکو دعا ناف نبللا هلق دنع

 ردهنبانعم كليا بغ راهظاو كل لمغىأ: لیلا هلج لب هنبسانعم كفك و
 لمع نتلف ءال اب اذا ] نا ه:هو لبق هرهظا اذا بضغلا لج لاش

 هنس هق را ی همن رب ا ريما ( ليجلاو لومصلا .) تبل اهيف رهظب ۸ یا اخ

 هکزونلوا قالطا هدآ لوش لوجو لیجو لوح وهف ءاج لاقب رونیدهمدآ شوا
 یالوجحم لج ر لاقب هلوا طنوظحو ولنخ ندنتهح كغ هبدیاد هرافو نیکشا اعاد |

 روند هنکیرش كمدآر و بیرغ یا لی وه لاق روئلوا قالطا همدآ بیرغو

 هدنن راق یسانا ند رفک دالپو لیفک اذک و تير یا هل ليج وه لاش رونید دلیفک و

 هربسا نالیرونک كعوک ندنراید بویغوطهدنتیالو مالساو روند هدلو شلروئک
 كنوا یرلک دد حش وو مامو روید هک شا و ناخ دار ونک  ط لیسو رونید

 هداروا هکرونید هنطب طس و كنسیدنق آ وصو روند هننالوا هدم ژب بوئله ایس

 موف هک رونید هبیص لوش شاقار هعماج دوخای هقب رطو زلوا تبا توازکره

 لمح دونلا وهو ليج اذه لاقب هیلبا شرور هدندالب یدنک بورا وک ینآ رخآ

 وقف انهدام توکل ره کوب یی هنسن رب ید و مدمن ز ول اهدا (لاقحالا ) هن و ريف موق ا

 هنسانعم كلی اانئو رکغ هدنلباقم بود قلتولوبف یتاسحا كمدآ روهلج ینعع ۱-42لاق
 AWE ریغتم هر نول ند بضغو ریشاو اه دلقنا دادهینصلا لعحا لاقب ردالمعتسم 1

 ریس + ر وک هبارخا ةدلبندءدلب ر وعقتماو بضع اذا لوهحا لع هب ول لمحا لاق |

 دلب ىلا دلب نم لومحما یسلایا ليها یرتشااذالح را لمحالاقب ردهنسانع«تللعایزمشا

 ۷۹ ) ثلا هد

 مدد كنروع لید د وحاب رو د كنه وي٥ نامح ه رهاظ هل سکو هب وږه نالوا

 مع و رو“ د و كالت روکا هدساباپ هدهق را هل رکو هالوا E 2 رو

 | لضفا ةرخالق اذدهنایا ریثالا نا لاقو دفیال هاو دنا رم ید [ ريخ

 ٠ قحر بصتناب لاجال هلوفو دضلا ءاسل نالا لج ردصم لالا هحرشق لاقو

 ا یا هج وه ل ۱۱ تقی روئ) وا قالطا هغلاغ وا لیجو هر غلا بوکر نم دود

۸ 

۹ 



۱۳۸ 
r e e r e e r eسچ ا ت ا ت س س ت س س  

 رجز هود هلال نوکس لحد دوخاب هربوا كرامالو یضفدرلاح ( لح لح ) |
 طبالع ( لحالطا )رل ردا ارغاو رازآ هلکنآ نوا كیروب بودشا ردندنرازآ |
 ۱ دوخاب ر ون د همدآ ناشلا میطع نالوارداهب هدماذ لح الح و رد دآ مط وه رب هد زو |

 | هاجروورونید هننالوانیکمرب روقو واتهاجوولنالص دوخای ناشبلاع هورلا ریثک
 | وه لاق هلص كياح ر لح الح یمج زلوا فرصتم لعف ندنوو ردصوصم

 تماعض هداروب هاف نیزراوا ةؤرملا ریثکلا منخفلاوا عاعش دیسیا لح الح |
 | (لدطح )رد هنسانعم لح الح هلیسهینب لوعغم مسا ( لدطعلا ) ردفورصم هناث ولع |

 هکر دهب رقرب هدنب رقنوری> هدماث هل صف فا (لوحع) ردعضطومر هدننزو دفدف

 | نالوا سایق هدلوبو ردهدنا یرارونهدقم مالسلا هیلعو اب لع كرىمغيپ سنو

 ۱ نو رحو ردو مر هدندرو یعهلبف ماس هدننزو رب ز :(لیلح )ردفلوا هلم باح |

 ۱ ردیهما كثالح ررب و ىدا ال مک ن مسقد هک ر ديما كس رفرب ندنلسد ك رشرآ مات

 | هج رحد ( ةلدجلا ( ردندبعب ۲ هک ردېضلا یرذ نا هدنزو رار ) لالالا (

 ردنوصم یک هلیسحو هل ردکعد هل دی ا دارم ۳ ناب <a هللدجا هدننزو

 | لظنح هلا همجعم ىظ ( لعجلا ) هلل دعا لاق اذا ةلدج *یراقلا لدج لاش

 وید لظنح هدننزو هجرحد ( هلظمخا ) ردیزوبرف لهج وبا هکردفدارمو هدننزو
 0: لپ ليلا ج ادآ لجزا لح لاخ ارد هتیاسم تكمروق

 | لاقب ردهنسانعم كمروثک بونلکوب یهنسنر ه هقرا هلی كلاح ( نالجلاو )

 | ىلع ةنامالاانضررعانا ] یناعت هلوقو هلةحا ,ینعع یناثلا بالا نم انالجو الج هلج

 اهتخیا بالا[ ناسنالااهلجو اهنمنقفشاواهنامص نانیباف لابلاو ضرالاو تاومسلا

 ۱ زوجدا م ندلج عقاوهدهموقم تبآ ییعبقغالا و رفاکل,ا:هناسنالاو ناسنالااهناخو

 لا لئاز ندنتمذ هک دما ادا هحاص ردیناحورلجرب ثناما ارز ردتلیخ هلی رط

 بورون وک هد زرط لو هدنس هقرا هک ایوک ین آ ۲ اعاد بولوا جراخ ندنسهدهع و

  هنامالا لغو هنامالا لماح هندآ نیلبا تناما یادا رلبرع هکردندتهج و رروط
 ۱ نمیتنایخ لمهلدعت ردقفاتمو رقاک ناررم هداروم نانا سی ورشا قالتا

 ی ریست هد هلی ا لوبق و فلوم رلب دلیاریصق و عاتما م هدنق وقح یادا

 هب ها رغا اذا الا ىلع هلج لاقي ردهتسانعم ارغاو ثح قعهردنق *یشالع لجو

 لح اذا هنع لج لاقي رولوا هانی تعالمو هحاسمو 2 هدقدنلهلص هللا نعو

 | دواک لاج یعج ردردصلاب فصو رونلوا قالطاهدنونالوا هد رات لجولوجوهف
 | لجو دلولانم نطبااف لمحام وهو اهلج طقس لاقب رولک لاجاوهبرسک كلاح
 بابلام الج ةأرملا تلج لاقن ردهنمانعم قلوا هبک نوناخو ردبدآ هرفرب هدنم
 سس دعت هد اتعمو ایف رح ءاب نعد لیاقوا ه تاج لاشالو تلقع اذا رو نما
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YEN. 
 سم تم مهم تیم چت سس ا سس سا ۳ نیش

 هنس انعم یدح روداد هغالغواو اهل ام یا هک نالح . هطعا لوقت روند تو

 بورای ینن راق كنس انا لوق یلص ةن انعم فورخ روت.د هر زوق هزا دوخ اي
 لاش ردلمعتسم هن انعم لط ابو ردهو ردص وص هغ الغوا یراقد رفح
 ثحص یکیا هدش رای هدنن زو تدحم ( لاحلا ) لط اب یا ن الح همد

 تولآ لدکوا هس ردبا قیتس.یرلنآ ا رو هلو هک
iللحا ك فلوم هک رد حر اش رولوا ف اعم ندتمارغ هبس رول افو ريكو  

 یروبسشت هلا سرف ین هلی ونع *وش هیلعاف قبس نا ناهرلاف ثلاثثا سرفلا |
 هلوا جورت یتونخ نالوا هفلط» هللا هنالث قالط هکروند هسک لوشو رد هحاسم |[
 لهل انالث هتقلطال جوزتموهو هعحارف للحم نالف لاقب هلوا یدوم ینلح كحاکن |
 ةدقعلا لح لاقب رد هنسانعم كل زوج ركود هدنن زولاعفنا ( لالخالا ) لوالا جورلل |
 هم انعم رسد یش روید هب هست ریحان هح زآ هدنن ز و مطعم ( لكا ) تلحاق ۱

 هتلحدقناک اذا للحم ءام لقب رونیدهب وص شلبا رییغتو ی یا هنحاو |
 ۱ مزالو بحاو یکم حرم رد ردصم هللرمنک كباحو ىع تيم ( لحا ) هتردکف لبالا |
 ندلا لح لاو بجویا یاتبایلانم الع هيلع ینحلح لاق ر د هتسا وم قلوا ۱

 . هکرید حراش یدلوا مزال یسادا هلغلوا ما یسهدوتعم تدم ینمی الاح راصاذا |

 ردندن و یرلکدیدلاجالابرق و ندلالعک اب مال هم ر وک یالخراب رع نالوانویدم ۱
 هنکیلدكن4«كلذکر ونید /هننکلد كرك ذهلسک كلانوك همه ( لیلصا او لیلحالا ) ۱
 كناودویهنلوا رکذ کرد هنا عم قم وف ندع ( لنعلا ) رولوا نیعتءهلتفاضاروشد |
 قر هلوا شمس و درک یز لوف رزق روید ۶ ۷ تب الو ۱

۱ 
1 

۱ 
۱ 

 ریعبلا لح لاق و ردص وصح هنعسفهود دوخای روند هکلک و ياس نالوا هدنرلف وبط

 ءاخ رتسسا وا ةبادلا مم اوةىف ةراخر یهو للح هب ناك اذا عبارلا بایلا نم الاح

 | یرلفانیكناسنا رک رد هتاف حح“ رو لبالا صختوا بعکلان ةواخر عم بصعلاق

 | ٠ ىلفرغآ رلزبدو راچ مو مرا تنك یا لج راي تال- لوقت روند هفلوا نسلچ
 | (لحالا ) كبتبكرو كيکرو مجو كياسایا,نالفای تاإ> لوت رد هتسانعم قلو

 ۳ ردیدا كغ اطر هبادم ( ءالیلحا ) ردیسا یداور :هدننزو لیک | ( لیلا ) هلی« لاح رواک لح یعج روند ءالح هدشوم ردفصو ندرو نم یاشعم

 هلبرمک كناحو یععف كيم ( لحما ) ردیدآ كنهبعشر هدندرو دسا ون هل رصقو
 ندنرب قرهدانیوا بودهرید یهنسذرب هددنزو4 رز ( زی ) رابیدآ هب رقرب هدنع

 م4ک رحو مي وءنی ع مهلاز زا" ذا م يا ح لاق رد هنهانعم تلبا هع رالا بوربآ ۱

 | (لعصلا)لح لح اهل ۱9 اذا ی ار الا رب لاق رده ساتعم ك٤د 1 لح ه دودو ٍ
 | اوا ف معل> لاق ESE گم قاوا هغ رالآ بواش وا ندر هدو لزلوآ 1 1

 ا
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 او هی لعاف منا ( لحلا ) بجویا واع هلارمالح لقی رد هنس انعم یاوا

 یم رح كمر رهشا لوف لع ندیادم لالح هلا شق یقه رح كئي نالوا مارح

 | كهننم یا لح لجر لاش روند هیسک نلیا ر ا ءاو تباعر بودا ضقت

 | لالح ندوب هدا زو ربما ) لیلا )4 4م رح مارا رهتشلا یر ال وب م محل

 | كليا ذا لالح هنن رز ( لالصالا ( ردیلب اقم مارح هک رد هد اعم
 | رببعت یعالالح قوقح هک رد هنسانعم كلبد قللالح نده ر دوخار كليا

 | هللحنا هلأ اذا ؟یشا هلهسا لاشوا الالح هذا اذا هلص“ لاش روئلوا
 ېک هفح ردیعسا تک رم هوک رب صوصحم هناوسن هلرسکح كاع ( لالعلا )
 لیلحم هل رسک كلرلاحو یحف درلا ( لاو ةلصاا ) رونید هنئاوداو بابسا كننالاب و

 | بویاواثناح ندیم هک رد هنسانعم كلبا نیم ترافک ردذ اش ربخا هفیصو رد رل ردص میک

 | :اهرفک اذا الو ةلعو الجل نییلا للح لاف ردنرابع ندقعتح با هنسذو
 رولوا مس ١ هلو ردبا لح یی هدقع یکیدلیاا ترافک مد 1 ندا ني

EE 7 ۷روند هب راف.کح عح هلوب لالعا كنيم  Eهک رد  

 ۱ نیب یا[ م ؟ناعا ةلص مکل هللاضر ف دق ] یلاعت هل وق هنمو RE E ثلا هاناتسا

 اب هد رياضب ٩ ةيدملاب "امتتسالاو ةرافکلانم مگناعا :دقعهب لصتام

 | هللاو الثم رولوا ترابع ید ندنتدم رادقم كنل وت «انثتسا ند رافک یمقلا ةلح

 ندرپسب نآ ردق یملکت كنمالک هللا اش نا عغاو هدنلوق هلا نا كلذ لعفا

 | الا یا [ مستااةلحالا رانلا هس ةفدلولانم ةثلثلج رل توال ] ثیدحا هنمو ردترابع

 نهج ران هبسک لّوا هسلیا تافویدلو جوا كسب عی هل اشنا لوقیام ردق
 ۱ دارم ند روم سمو زللا سم هدایز ردا ستدم ردق تكعبد هللاءاشنا نامه

 لافتا هدط رفم لیلق ی مس یار برع هدعد رد رانلا ىلع د دورو
 أ یبصا رثی دلدا

 1 ردن رابع ندنرشاب ۳ دیش نح رادقم فاعف قح هلو یلرب نی هرزوا روک ذم هو

jد وعذ هرحآ رح هدر وب م ناکم کجا ا هکر هدناپ تابا د وعق هدناکمرت  

۰ 7۹ ۰ ۳۹ 4 ۰ 5 9 

 4۵ ردن رابع ند و مسقلا ۳ هنشيا یلوا تناح هک لوا بول و یر نیع هلي أ

 وب دارا لاهعتس) هد رسد ر دق یک رصبلا ع ەدعب رولوا لوق ردق كجهدا لح یھ

 رل دارا لا هعنسا هدنن دم ردق و هد: ظرف كا هلن د اوا ثناح هلا ةبشل اب *تیتینا تاک

 8 ه هه)ا تشم رک رد)یعتسه مراحم كلا CES ea هدننزو لعق ) للعلا (

 اإ بل لا-ق یک كمد هلا دنا كلاذ لعفا هلاو ردنرابع نکلتا نيم هلقیلعت

 جای و لع ندنس هض راع ثالو ر هرکسی دکداک ندلو هکر »و یمتسا اذ | هنیع ق

 هم و رۋ لود لئعا ادا ل راب لا لا اغ هب ردلهع" هد د اعم قاوا

 هب كنيبڏ كيب 7و نا £ تر اک هل د دشن كمال و ین ط تاح ) ناللا (

a Saa PIAS EARLE SEA AT SASSI SAT DSTA FESS, 

 رود
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 تكاح و كيم ( لا ) ردیبقل ةانم دبع نب تراح نب فوم ( ال اود ) رانك 1

 7 هدلب ر ۸ هدسع» و مها زنمیا م وقلا هلحم ی ھ لاش روند هنن رب قاوق را رعف ۱

 هک رونبد هرازغ سو هغاراپ لوش هدنن زو بارحم ( لالصلا )ا ردیسا عضوم
 ةضور ل اقب ردشفل وا لیزفت هنلزنم تلا معا هلوا راوف ق وج لیبس ءا اکا
 هیلو یناونع لعاف مما (ناتلصلا ) ارك اهیف س انلا لص ثن ک اذا لال

 | كلوز تاودا RY اب هک رونلوا قالطا هننم رک د لا هلا هر هلی هش |

 هر" هم هناجر یرمیک كن احو یخ تم یتبوب ( ثالملا ]رب رابزا ٣

 قالطا هنا ودا یسهلوقم قامقحو هابو قاحو یقانحو هب رثو هغزقو ینمرکدلاو ۱

 نالوا یھ اولد فا بم نالوا لمکمو دود 2 ی هدو جیاوح ارز رونلوا ۱

i ۱رز رولوا رطضم هکلنا لوز هتم هب رق دوخاب هب هب وارالاو را ردبا لو زن  

 نکسلاو ةنفل او هب رقلاو ولدلا و ی رلاو ردبشزا یه و تالا مهد وا ولو 1۱ 1

 لوش هلیسهبن_لعاف مسا ( ةلحا ) اهن لزا ال دال ىلا ءایشالانم دنزلاو 0 ۱

 هلوا رودغصوا ییاایرب ندنرلوا نیشن مشح هجا هک روند هنبزغآ هردو یدنقآ |
 ندم ارحا یجاح هلبرمسک كلاح ( لحلا ) نیتیوا اتم منع تناک اذا ةلحم علت لاقب
 لاو جرخ اذا ین الا بابلا نم الج همارحانم لح لاقب رد هنس انعم قمقج

 ضرا لحو هما رحاو هلال دا تا امه ف منااو رسکلا 4 رحو هلح هلعف ۱

 ردیلب ام مر ۳۹ رول وا قالطا هلع نال وا ج راخ ندس وخ مرح هد ۱

 هئیش نالوا لالحو مرحلا زواجام وهو لا راص لاقب رد ردصااب هیمس وو
 لاش رولوا ردصم فن ادعف ی وا لالحو مارد سالىا یو 0 رود

 لصفف رکذ لبو لح ,برعلالوقو ال الح ناک ادا یناثلا بابلا ن *مشلا لح
 قواو روس د نزیهفح ندم هدهع رولوا مس نادندتس اعم نیک و ۳ ءابلا 1

 لح رونید هب یباح شمقج ندمارحا هدننزو باح“ ( لاللا ) روید هنن اتت |
 مرحلا لح لاش ردشل وا لاڪ هسا سابق نعد لاح هدب و ردندنس هعیص الح لح

 لولح رد هیت هلا ردصم هروک 0 اي كح راش لاال لالجو رک ذ اک لح وهف

 هئي نایلوا مارح لالحو یدغلوا قالطا لاج ینبم هنس همهاو سالا دن انعم
 لالخ ردندیماسا لالحو مارحدط لالح*وت لاقل .درئاچ دهل رسک كباح رود |

 هبیرو ههبسش ( لالطا واحلا ) رد رلث دحم لالح نی مشبو ینعلا ل اللا یان |
 لالح ولح همالک لاقب رونلوا قالطا همالک نالوا یراع ندنس هبناش ارتفاو |
 دوا کد ا و همی اتم قعوقف هدننزو دوم ( لولطا ا هب رال یا |[

 یک هلح رد هنسانعم یلوا غلاب هلع ینج هنلوا حیذ هد ناوپح قانابر دو 1

 مزالو بحاوو هر هیف لص ىذلا اصولا غلب اذا الولحو ةلح یدهلا لح لاق 1
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 سر ا ت ی سس ی سیستم بایست تب س ا س

 هنس 4> و زتكم دآ رب هدان زو هنیفس ) للا 5 هعمل اذا هل هلاحل هب رده ساتعم

 ردز اج قالطالباح هد ەي 4جو ز هلر وصتلعافیععو رونید لباجەئجوزوروةلواقالطا
 دوخاب زم هدما لولح یمسف ه اکیا ردبا ل واح هنا هرحا یر ره اریز

 كناح( ةللا )رد ینبم هن راف دلوالالح هر ر دوخاب بود الح ی رازا رخآامهدحا

 ردف راعتم هل اممک هد زب املالاح ردهیصقر هدنس هیحاتلیحد ندنزاعا دادغب هلرصف ۰

 یه اریطر هده د الب دوحاپ ردم مار ی کمک ور هدد هما هلا هرو

 هنېرپ ان وقو رونید هلبډلز وب شاروا ندقل زاس هحو ردیدآ كم وم تسرد
 ردیدآ منصومر هدماشو هللا ىا ةيحولا 2۷ اولزت لاق رد هن انعم هلع روتید
 لاق روند هنتع* یرغ وطو هنتهج كل هنمسار هل کو یھ كناح "یشلا ةلحو

 هر و:فو فهو هغلق رق نالوا ضراعهدودوو هدصقو هنهح یا هنا تسلهذه

 سمکتو روتفو فعن یا ةلح هیف لا رد زناج هد هلیرسک كنا- رونل وا قالطا

 لوق رونید هتع اجو موق ندا ما رآ بون وف هری رب هلرسک كا- ( لا )
 ندن آ هک رونید هنتشیه ین وق رولوا عون ءانب هلو الوز اموقیا ةلحابم ثیار
 مع هدلحم رو لولا هثیه یهو ةلهس ةلح مهل لاقب رونلوا ریبعت هللا شون وق
 یلع یلردبا ریبعن هلم :رهش لهاو هوا رلنیشن هد اب هک رونلوا قالطا هوب ؛هلج

 تویب 4عاج یا ةلاهب لاغب روئلوا قالطا هلو نالوا ترابع ند هاخزو لوق
 روالوا قالطا هذه اکتیعج كموقو رونلوا قالطا هسلو تب ام یهوا سانلا

 یشاوم هک روند هب نل اچ لنکم سنج رو هلحو ,هبرسک .كناع :روذک لالثح یعج
 هک دناآ هدلبارن هالو اروتید هلن هقش اجو راو تیاغب هرلتآو ره دنسامرع
 هزیوحو ردفر اعتم هللا هدب الاح هلکلبا اک ےک ن سک د نب ةقدص برع ربما

 هلیقنبا ةلحو رد تلا انب برع ربما مان فیفع نا سرد هک ردیعما هبرقرب هدنبرق

 یمشلوا حد یی دنک نابرق هدجح رولوا رنصع هلحو "رده ر ند راذم لاعا

 اذآ الا بابلا نم لح یدٌهلا لح لاقب رد تس انعم تدشربا هلحم نالوا لالح
 رد هنس انعم قمقج ندنندع نوناخ هقلطمو هر  هیف لص یذلا عضوا غلب

 ندورخاو ندشا هلی كلا ( ةلحلا ] من ا5ا :ارلا تاج لاش
 ىلع زفلوا قالطا هبیوئرب رونلوا ندو یکیا هلح هتبلا روند هنع و كرازاوادر
 لواو ردجحرا لوا لوق هکرید حداش رولوا یالطا هبو ینراتسا یا هلح لوق
 ادر هادرو رازا یهو هلح هیلع و *اج ل اش ردحاتح هغلوا دحاو سنج بو یا

 قالطا هحاالس هلو هن طب هل ب ووا نيب و نمالا ةلح نوکیالو هرنغو

 كن رولک لالحو ۳9 درت رولک للح ئچ یک ر راسو رسو هرز رون وا
ae سس سس e سسحس حس بس 
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 لا رب

 | لاش ردتح هلوا نمکیدد هرب لها هک روند هدا ندا ریدقتو نیما یهتسئز |

 ردهنسان مه كلا لا دانعو ج یشاث نداهح هدنزو لفت (لکحلا) نجمیا لکاح لحر |

 | كل ( لدا ) الهج اذا نالف لکحت لاش نوسلوا هسرولوا دص وصخ هنره |

 ۱ ردندرداوت هک هلن( لاعلاو ) هدنزو دوق ( لوالاو ) هلددشت كءالو یحف ۱

 | ,الاح و الولحو الح ناكمل ابو ناكملا لح لاقي ردهنسانعم قوق بودبا لورا هرب رب

 قدردنوق رولوا یدعتم هلبفرح ءاب هکرولوا هاکو هب لزنااذا ینلاو لوالا بابلانم |

 | یدنلوا انغتسا ندءزمه هلکن ۲ هکیدلوا بقاعم یلاعفا 2 زمه ءا فرح 4: ساثعم |

 ادع اذا لجرلا لح لاق ردهنسانعم كرك س لحو لح دلم اذا هب لح لاق |

 هروک هناي هد ر اصب كفلوء اهضقناذا ةدقعلا لح لاق ردهنسانعم كمزوج یکودو
 روصتو تبسانم ررپ هراس «یناع« ردعوصوم هنسانعم كمزوح یسدام لح وبا
 ا را بولی زوج ی واط كوسا, نوط لولخ و لعلو ری نتا هلا

 | ردهنساتعمقملوا نوكسم ناکم ریو ببذا اذا لوهحلالع دمال لا لح لاق رد هنسانم |

 | نخوررهش ردیاب مصوصهکر درم ا جربش لحو نکساذا لولا ل٥ ناکلا لع لاق |
 همدآناب وة هل عرب (لاصلا) ج ریڈ یا لح لبدنقلاقام لاق رونلواریبمت نفارمش یف رح |

 هدنن زو مک ر رولک للحو هدننزو لاع رولکلالج و هلی كاح رواکل وا - یعج روند

 ناکلا لتحا لاق رد هنسانعم قوق دررب یندو هدننزو لاعتفا ( لالتحالا )

 | رد هنس انعم قء ردن وق هرز هلک كن ءنمه ( لالحالا ) هب لزناذا ناکلابو |
 لاق ردهنسانم قق ندمارحا یباحو ه لک هلء-اذا ناکاابو نکلا هلحالاش |

 یا هللا هلحا لاقب رد هنسانعم قمل لالح یهنسنرو جرخ اذا همارحانم لحا
 هب>وایا هیلع هللا هلحالاق رد هنس ا« قام زالو بحاو ییهنسنر و الالح هلعح

 یسهع ندیکی بو التوا ربا هلنعر وق سەم لوفیع قلا زا یدوس كن وبقو

 تردف عبرلا تلکاف سبوا اهنبل لقاذا ةاشلا باحا لاقي د رهنسانعم كل دوس

 یتمقح هلح ندشمش مرح دوخاب كءربک هل الح رهشا بوقح ندمرح رهثاو

 لخداذالحرل لا لاغ زد هنس انعم قمفح ندنانیمو دهع ییدلیا هدهع رد دوخاپ |

 مازلتسا هنسفن یدنک مدآ رو هیلع ناک قاثیم نموا للطایا جرخوا لا رهشاق |

 (لیلصلا ) ةبوقعلا بحوتسا اذا هفت لحرلا لحا لاق رد هنیانعم كيا تب وقع
 هلهحاذا ناکلا هللح لاقب رد هنسانعم قمردنوق هرب یدآر یدوب هدننزو لیعفت

 ترافکوالالح هلهحیا هللا هللح لاق رد هنس انعم قاق لالح یبهنسن ریو هب لح

 ی هنسنرب هلا ذخا ندانعم ویو رک ذیساک یک هلو لح رد هنس انعم كليا نی
 ینعب رب زعتلکیا البلا ابر هرم هنمو روت وا لامعت-ا هدنعوط هاتون و تفخ

 یو هج هل هلا هکر هدن زو هلعافم هلال د دشت ( ةلاعا ) هبف#قاب



۱۳: 

 قو واو یعاوفعض اذا لج رلالف و لاش رد هدسادعم هامعا و رگ و فمص و وظما

 نجاع ندعاجچ و ر دا اذا لق وحلاقب رد هنسانعم رابدا و مان اذا لح رلا لق وح لا رد هنسأانعم

 یا رللاندفلن اونا مدآهدرولناس و ریپو عاج ا نع زا | حرا لق وحلاقب رد هنسانعمیناوا

 دعا ادا یشلالفوحلافب ردپاتثشن ندزج همایق هکر دهنسانعم قنارط هنب رکوب
 رهخ هدنن زولقمص (لقیعلا )هعفد اذ هلف وحلاغب رد «ةسانعم یتقاقهن وا و ءرمصح ىلع هب دب
 هدنازو رهوج ( لفوعلا ) هيف ربخالیا لقیح وه لا روند همدآ زستعفتمو

 ) لشح ( رول وا نوزواو لش» هکر دما قلاب عو رب ) لوقاعلا 3 روند هرکذ

 هدندروب ملس هلو هبرقرب هدنبرق هاو ردهبرقرب هدنب رفأجا لبج هدننزو رمت
 رد هکلوا ر هد ) لقعلا فاع ) ردا ۳ رهش لخاسو ردیدآ هرذدرت

 هدننزو هیارغ ( ةیلاقلا ) ردمضومر هدننزو یانیلا لقن ( یاخرلا لقح )

 هدننزو باص ( لاتح ) ردعطومرپ هدننزو باتک ( لاقح ) ردنصحرب هدنع
 لافب یکه ج رق رونید هناویح نمل دشیا یزاوآ هلی كناح ( لکسا ) ردراغانا
 هغرصما ملکت هدرولم لاثم رذلاک هئوص عیسیالان وهو بصاو لکعلا مالک ماکت

 مالسسلا هیلعو ابن ىلع كربمنیب نایلس لکحو ردندعوئو ید هلهکو ءریپ ردهلیس
 | هلغلوا یمجعا مسا هدعجار لوق نولس هررک هننارب هد راصب كفل م ردیمسا
 ۱ ردش۰الءا ضرء«د کوب نکل رول وا لکح ید یر مسارب س, رولوا یرداز ردام

 تآ لک و ردبربء یکدواد لکح ردییرع مسا ناولس هروک هننای كرلراسو
 روند هنل وا رولتروس هنر یرب نکررو ۶-۵4 وا قصاب یرلق ومط كنق

 نایب هرحذو+ یمالک هکر وند هلن ةن وط نالوا هدناتمیل هدننزز و هف رغ ) هلکعنا (

 لكش ( لكعلا ) ةمجع ىا ةلكح هناس)ف لاق رولوا زفلوا رهف هجقحآ بودا
 لوالابابلانم الکح ربخالع لکح لا رد هنسانعم قلوا هبتشمو لکشم هدننزو
 ماقا اذ! شرلا لکح لاقب ردهنسانعم قمرغوط هدنرزوا قایارب یوکسو لکشا اذا
 اهب ه رض اذا اصعلاب هلکح لاف ردهنتسانعقمروا هلکنکدو هیلحر یدحا يلع

 ردهنسانعم قملوا هبنشمو لکشم ربخو مالکرب یدو هلرمک كنەزمه ( لاکحالا )
 لاقب ردهندانعم قمریوق هتفو رش هرزوا هسکرب و لکشا اذا ربلنالع لکحا لوقت

 لیخ و روید هرودو هدننزو ره وح ) لکوحلا ( 2 مهلع رابا اذا مهيلع لکحا

 ( لاکتحالا ( روئید هکع رو هن وکرب هدننزو هلص و> ) دلکو لا ( رود هتک و

 هیلع لکَیحا لاقب ردهنسانع«قلوا هبنشمو لکشم بونلنقن وط هدامر هدننززو لاعتفا

 داریم رد هنسانعم كما عت هیمجع نکیآ ی ع ناسلو ستلاو لکتشا اذا مالا

 كرو مور ردیلبابقم هی ع هیمجع ردقلوا ردبا ملکت یک یراملکت هک رت كرلب رع

 ((لک اهلا)ذی رعلادعب ةيمجعلا زعناذا لج رالکتحا لاق ردلماش هناسل راسو سرفو |



 | ( لئافلا تاذ ) هوصب يا لفاحم هبسحلع ظفاح وه لاق روتلوا قالطا |
 | ( للیفل ) ردیعسا یدوار دوخاب مضومرب هلی كباح ( لئافح ) ردعضومرپ ۱
 | هلقحرونیدهبالرت تینمو 2ا یغارمط هدنن زولقع(لفلا)ردیعا رصثرب هدننزو عديم |[

 ندمدآلیصا تدنامسنا ره وج « ةلقلاالا ةلفبل تبثنال + لذا هنمویکهرغنو رم روند ید

 شعب ییالرت بون)هبعشیک کرک یرلقارییلقحو روذلوا داری اهدركجید ردلومام |
 دوخای نالوا شاش هروهظ ندقاربط بونلکنرید لوفیلع روید هک اد وک داکواوروک |
 | ردیدرفمییعی ردهنسا.هملقح هدننوهرع(ةلفلا)روثلوا قالطانکیا لشیو:زانزونه |
 تا یشاننسکع یاربطو رد رابع ندقغل>گاسی راف هکر ددا تاعرب صوصضحم ههودو ۲

 | رک ذیس اک رولوا ردصم هدانعم ویو روسنید هعحو نالوا ضراع هد راق كنف |
 تلقحا لاق ردهنسانعم قلوا لقح نیک او الر هلرسك كمزمه ( لاقحالا ) |
 هکردهنسانعم عراه هدننزولفاحم (لقاحلا) الفح راص اذا عرزلا لقحاو شرالا |
 هل ءافم ( ةلفاحلا ) عرازم ىا لقا هنع را لاق رد هلقح یدرفم ردیهجكن هع رزم ۱

 لوقلع قعاص مدقم ندرلوا نایع جالص زونه ییکا نالوا هدالرت هدننزو |

 هنعب راب هلن ثلصاح ضعءلادنعو قغاص هبادغب نالوا رانا ردیالوا هدالبذس زوده ۱

 یلد یادنب رادقمر ییالرت دوخاب كلبا هعرازمو دقع هرثکاو لقا ندنآ دوخای |

 عرزلامب یهو [ ةلفاحلانع یهن ] ثیدحا هنموحراشل لاق ر د هنس عم كا ارتکا |
 كاوا لفاوا عب زاوا ثلثلاب ةعرارااوا ةطناب هلبفس ىف هعیوا هحالص ودب لبق و

 هدنعوج رد راج دلالت تاک حو هلرسک كناح ( لهل ).ةطدلاب شرالا «رتکاوا

 امرخ نلیجمو روید هنس هیق دوس نالق هداقو رواد هن هی وص اص نالق
 هیحات رز هدهماعو رود هنس واط هه اثا ندنغاد ود كنهساکو روید هنسدنک و د ۱

 یکهلقح ردهنسانعمیقما غا هدنعم هلقح نااوا رکذ هود دلنینصف (لقلا) ردیمعا
 ریبلا لفح لاب رد هنسانعم قمارغوا هتفحو راق ییدید هلقح ید تآ كلذک

 روند هب هذحم هلی رك كاح.( لقلا ) ةلتلا باعا اذا القح و ةلغح سرفلاو كد
 نالوا لصاحو هدن رقس رغب ندکء كراج راوطو ردیدآ ضرر ندنشمآا نطبو 1

 | نالوا لاح ندرباپ هداود نطب یخدو هدننزو بارغ ( لافلا ) روید هبوص
 رد لئاقح یعج رد هنسانعم لافح هدننزو هلق ( ةلیقلا ( روئید هب وض

 لوعب هدب نو ربع.( لیلا ) رولا برا هکر وند هرز لاکر تاشو ا
 2 هحراب قریب هیوا غناب هنس ه>حرد قلغاط هک روند هک را هریککوب

 ا نوزوا یندرک لوب هدننزو هلصوح ( ةلقوعلا ) ردبدآ تابنرو ردقجهلوا |
 قیص یرلعدآو روند هرکد كویلسو تسسو رار اط رلافن هک روز هیت

 براقواعیرس یشماذا لجرلا لفوح لاقب ردهنسانعم كمر زینزبت قره آ قب



N° 

 ها لفنعا لاها ر گم هال تم 2 6 مس نارا :راکشآو منا

 خلاب اذا هیف لفثحا لاق رافت ه:ےہناتمم كلبا )ارم و طا او 2 و اذا

 رد رابع ندن وط ولج کد هئسا.هم كلبا مايه او مار نممح هرطاصم و ر وعاو

 هب لفتحاام لاق رد هد اعم ایا تالابمو اهب مايفلا نس یار ومالاب لفتح وه لا
 ١ یهظوناباذا قب رطلا لفتحا لاقي رده:سانعم نایع و والب لو و لابامیا

 ندکم رکتس.نالوا یزودقم یی تآو ردراو یسهباش راکت هدنو نکل

 یدےابا فربص ییسو تپ اهن هک ار ن کار 71 هبقن هدنرادبقا ءدهع زونه

 علب هلا هسرافل رهظاذا سرفاا لغتحا لاقت رد RN كمرونسوک یتروص

 ۸ لاق | رد هنسانعم كمرسکرب هدنن زو ليعفت ( لینصلا )دیش هیفو هرمنح ىصقا
 قلتاص هکردهنسانعم هسصتو هنب زا ذا ةلفح لغت ردهنسانعم كلی نیزنو هعجاذا

 بویغاس نوک ج اقر نوجا .كم روک ولد وسكی بولواعج دوس «دنس۶ ینویق |
 یھت حراسشلا لاف اهاربصذا :اشلا لفح لق, ردنراص ندق.وف هرزوا لاح |

 رد لفح یمج رولوا فسو ه«« نالوا ولطمع هللا دما لاا ل میت

 هد هلی ات روند هاویح ولدوس كب یهعوهنل لثکیا لفاح عرشلاقب هدنزو مگر
 لاق روند هناویح ولدوس كب یب2 یغدوب هدنن زو روبض (لوفطا ) ردامهعتسم

 هدننزّو مد ) ) اهء رى نللا رنک ىا لناح ةثو لوفحو 20احت هان

 ( لیندا ) رکذ هکردرلتغل هدنرلهک لفحا یلفح لا هره( ,لفحالاو )
 یهنسز زد E E لاقب روند هرینک عج ېک لفح هدننزو ریما

 یروک هدننزو هیفس ) هليفحلا ( اک ۱۷۳ ۰ روند هم. ۲ ندا ذخا هلبهحو هفلابم

 لفحلاو) هدنزو ساخ: (لفحلا) مج یا مينارفح اواج لقب _د هنسانعم عوجو

 اذه لاش روید ههاک یءجخ ا اناکمیما ندلافتحا ( لغتعلاو ) هدنزو دعقم

 اخو طاتفا .ههانزو هرم (ةلغحلا ) م ا مهلغحو موقلا لغحو موقلا لفحم
 هدمص ودحر و هبف دحا ايد غلابم یا ةو لفحوذو لبغح لدحر لاق رد هتسانعم

 | ( ةلاغلار) هيف دج یا هتلفح لمءاللاذخا .لاقب هنمو روند هکنیا هفلابمو دج

 | قیفد كط و نهدوا روده زنکو لاذو كنید ر هک ردیفدا مو هدنزو هلانج

 هارو عور ۲( وفا ) روند هنکویک دوسو رونید موز ه:هصوب نالوا
 ( ةلفوحملا ) رولوا لوک امو قرنسجلاو رد كيرا هدرخ یفع هکر دره ساحر
 تاتو كم دآرب رولوا ردصمو روند هنشاب شد یر هدننزو هلصو-

 (لافل) هی وخ تخفتنا اذا لحرلا لفوحلاش ردهنمانعم یت داف بوشیش یاب
 شلوا مو اعظع اهجیا .الاذح ازواج لاش رد هنس انعم مظع عج هدن زو بارغ

 همدآ ندا هاقوو ظفح یتسومانو ناش هدننزو لدا ) لفاحلا ( روید هدوس



 كلا عنم ندنک رحو ىشمو ندفرصت ی هل یمف ) نالظب و ) هز جیک 8
 یانلاو لرالا بالا نم انالظحو انالظحو الظح هيلع لظحخ لاش ردهنسانعم

 ( لادعلاو ) دزو فتك ( لظعلا ) یثلاو ةك رلاو فرصتنانم هعنم اذا |
 ۳ ی نامجو تاسع لوش هدنزو رویص ) لوظلاو ( و دادش |

 | لظخلجر لاش هلوا ردبا باسح یهقنن ییدایا قانا هنلایعو لها هک رونید |
 ۲ هداشزو نالذخ [ نالطعل, )ا بسا راقم یا لوظحو لاظحو

 ٠ كانضغأو یدنلوا رك ذ هک ردردص اصف ( نالننسلا ) ردمسا ندرت نم یانعم

 رودقهو نایشغلا یشم یشع یا انالظح لظح وه لاق روند هدشيورو كمدآ

 | لاقب ردهنسانعم قعوفیلا ینزارب بویلنا زاراو فرص عوج تدیورو نالوا
 یزو رقلهج وبا هود هلنبتعف ( لظعلا ) هینم ضعت فک اذا انالظح یشاا لظح
 لک انم رثک ا اذا عبارلا بابلانم الظح ریعبلا نظح لاق ردهنسانعم كم قوچ

 | ةلحلا تاظح لاقل رد هنسانعم قلوا هاتو دساف یرلعد كن رلجاش امرخو لظنعلا

 یعایاو بواد صز یتفایقو نوا هلغلوا ادب مرو هدنس۶ كنوبقو تلظح یی

 اهعر طیف مرولابم ول ریغتو تعاط اذا ةاشلا تاظح لاق رد هن شام قععغا

 دونید هیدود ندا لکا قوج یازوب رق لهحوا هدننزو فتکح ( لظحلا )
 دومق ) لوفعلاو ( هدنن زو لفن ) لفعلا ( مدننزو یراکس رواک یاظح یعج

 نبالاو الا لفح لاش رد هنمانعم تک ر لرو كناح ) ليقعلاو ( هدننزو

 اوععجا اذا الفح موقلا لفح لافو مقجا اذا ىلا بابلا نم الیفحو الوفحو الفح

 لیس یرلناب کیا یاچو هعډ )ذا هلفح لاق رولوا یدعتم هنسانعم_كمردک رو
 اذا لیسلاب یداولا لفح لاقي ردامعتسم هنسانع یقغآ قردلوا ولطبط هللا

 تافح لاش ردلمعتسم هنسانعم قعای رومند لقاغص ندنولبو هيم «لع هاچ
 عدلا لفح لاقب رد هنسانعم قخآ قوج یشاپ زوک و اهطم دتشا اذا هال

 رد ردصم لصالانوو رک ذیس اک روالوا قالطا هرینک معج لفحو ژثک اذا
 هب هلفحام لاش ردم زلتسم ی.ردکر اد هنسانعم تالابم قمراقو

 ءالا لفح لاقي رد هنسانع» كك رب یخد وب هدننزو لعفت ( لفصلا ) یلاب ام یا |

 لفحلاقب ردبا ادیب تیعج هلکنا هکایوک ردامهتسم هتسانعم كفلتنیزو مقجا اذا |
 ندنرلانعم التجا یا لفحو الح یا لفح هدحاصص هکر بد حراش نیز ادا :نالف |

 لاتش ردلمعتسم هنسانعم قلاغوح باعا كس لفصو ردنبزتو نز دار ]
 ردهنمانعم كکرب یخدوب هدننزو لاعتفا ( لافتحالا ) رلحا رثک اذا سالا لفحم |

 لام الام دنا لیس یاج و اوع#>ا اذا موقلا لفتحا لا و مقجا ذا ءالا لفتحا لاش

 هنسن رو هیبنج ءالم ءاچ اذا لیسلاب یداولا لفتحا لاقب ردلمعتسم هنسانعم ققا



۱۳۸ 
iirی  

 نالف :رکصندک دنلزیُ هدر نم رحو رد رهن سل یک قو فو ناوز هک روئرد

 ۱ ردف دام هد وا یانمم هلا لصح هد: زو رگ ) لالا ( روئبد هب هزغ هاب 9

 ۱ لاش رد هد هایعم قارا لس یعورذ اه رخ هاب مک تن رم لاسعح الا (

 بولت رآ ندنعا یا د» یجدو هد زو همام ) اصلا ) لصح یعع لضلا لصحا

 ِ قاب هرکصند:) رم و هشت هدن نم رحو روند هنس 4 وقم قوه رفو هرهلد نالا

 (لصوا ) ردیدآ تاب ر هدش زو ربا ( لیصا ) روئید هب هلغ جم نالق

 1 4 ال لی دشا و هدنازو ه روح ) ةلصوخلاو ( هللا دم ) ءالصوالاو ( هدنمز و رهوح

 E هدیس راف ردودنر یمه دعم A | هک رونید هنغسروق كشوف ردتغل

 ضوطا لصوحو ردن هګ راو هنغداق روند هارب یعاشا ندننراق كناویح ره

 رولواردصم هلصوحو رو.اوا قالطا هرب ینیدلوا رتنسم كيوص هدنناهن كصوح
 اذا رئاطلا لصوح لاب هنسانعم قمرد)اوط هللا همعط یینسروق یدنک شوقو

 یدلیا توکس ندشوف یرلکدید لصوح فا« هکرد مجرت» هتلصوح ءالم

 هالا لجو مج هدرمس» ردشوق رب هلصولا بظع هثجلا ريبك ندنرلثوق وص لواو

 ةايح راردیا ذا ا هلروک ندنآ A یلبوخ یک ېک نو ناشوط قآ زرد" ید

 ما رحا ( لاصتوحالا ) رولوا ید یعون هاب هروک هنا كنبحاص ناوبح

 لاقب رد هنسانعم ققلارط یغسروق بوک وب یرغوط :ASS ین ویب هدننزو

 هدننزو رهوح ( لصواا ) هتلصوح جرخاو هقنع ینئاذا رناطلال لصنوحا

 | هنیرب نالوا رفتس» وص هدننباهن كضوح هدرلنو هدنزو رهوح ( لصوحناو )
 وا مطع فرط یرفو O OE كد راق روند هنويق لوش لصوحو روند

 دنکب وک یک یراق ھبک هک روتید .همذآ لوده بنهب لعاف مسا ( لص وصلا (

 i جرخ دق ناک اذا لصوص # لج ر لاش هلوا علا ب ولاموط یسخاشا
 هئدحم ( هصحا ) ردو ەر عف كلاح ( ءالصوح ) لبلاك هترم لبق نم

 ندعم هک رونید هنوناخ ندا ز تو لیصح ینوتلا ندنیارت ندعم ااد هدشنزو

 1 روند هل اجت داب نداوهزبس هد زو لقبص 1 لصیما ) رولوا شالوا یربصر
 | داق یرلبد كدراقادم كنحاغا امرخ هلیصف كن هم“ داضو كناح ( لشملا )

 تدنینف ادا عبارلا باسباانه ال دح ةلخحلا تلدحح لاقي رد هنسانعم قلوا هاو

 | دساف لوا بوق هدنوفهدنرل د ل رل. ادب هکر دهله جووش یحالصا كن او اهفعس لوصا

 | رلفیا دیحو بوخ ابو هز ندیکی هدعب بولوا قزنحم جلاب رللادو فیل نالوا
 یعجرونید هدروت ندعابس هلرمسک كناح ( لطا ) ردیا روهظ راخاشو كرو
 كناح ( نالظلاو ) هلئوکب كنهمسعم یاظو یصف كناح ( لظللا ) ردزاطحا

 لس



۱۳۳۷ se 

 رغ اذآ لح را لک لاق رد هنماتعم قلرفوت نعو هد خ تو
 هنب هراشخو هدرخ شارپ هشبا كرکسع هلم كلا ( ةلکاسا ) هلا راذص |[
 هنبرنک و هنغعا كيش ره هلنوکس كنهمجحم نشو یحف لاح ( لشلا ) روند |

  هلذر ادا الشح هلشح لایت هتسانعم قلق ريكو لیدر رولوا ریصهو رود |
 هدحوم یاب هک یک هلبدح رونید هالایع كمدآ رب هلیشنزو هنیفس ( ةلیشحا ) |
 | لوش لصاح ند هنسعنره ( لصاحا ) رده ندرخآ امهدحا دوخاب ردهلا |[

 یتعی هلوا تباثو یاب هدنرب یسیدنک هرکصندفدلوا لئاز یمادعام هک روند هس |
 اذه لاق ردن رابع ندتنالوا تاو قاب هدنر هرکصزدک ی یزار كيش ره ۱

 ( لوصحا) هد زو لوصو ( لوصا ) «اوسام بهذو تو قبام وهو هلصاح |[
 | الوصح هلا لصح لاق ردهنسانعم قاوا لصاح ردراردصم هدنزو لوقعم |
 ۱ ۹ ( لیضها ) ) هاومام بهذو تبو ىفب اذا لوالا بابلا نم الوصحم و |[

 | لصاح بورآ ندر ءاس هک: ردهتمانعم كلنا زب< و صد یهنسن نالوا لصاح

 ۲ نمااخ بوربآ ,ندنغاربط قولا لرد نیما ,بآر لس اف رو ی
 ناودلاموقنا اولصحو یدربآ هلا تالا ندکیک ینوا راز د قیقدلا لصحو یدایا

 | هک هنسان» یدلیا زیبغو شیتغن يتسهدمو هدنزو یبناغو مضاح كموق رلرید
 ۱ یعورق يیدبد 2 كنام رخ لیصح و رونلوا رییعت ها هم الق وب هد زج الطصا

 اذا لخلا لص- :لاش رد هنسانعم قلوا لصح یفحرومط ناقح ادا كأذك

 ۲ یزارب تندن م ردا کرو هیس یفطا ) ایی
 | كلیصح نم زیمام یا كنلبصحام لاش هنمو رونید هننالوا زیقمو یاب هرکصندک دنک
 | معز هبحاص نال لئاسا باتک یم” و رد لث اصح یعج هروک هدناس كساسا

 | بوک رب هیارارب هنسزر هدننزو لعق ( لصعلا ) لیلا ثافام هيف لصح هلآ |

 | ( لوصحا ) تبثو ممج اذا ؛یثلا لسح لاقي رد هتسسیانعم ی ازم |
 | ندهنسن نالو لوصح هک ردلممتسم هنسانعم لصاحو یدنلوا رک ذ هک ردریصم
 | رطفو موص هک رد حراش هلعاح یا همالک لوصح اذه لاقب هنمو ربتراببع
 یدنلوا عاقا هنعقوم لعاف یدو یک ینیدناوا عاشا هنعفوم رطفمو ماص

 ۱ زد LPO RS یلاق هدنفود بوج لقح دواي قارمط هب اد هلنرتصد ) لا (

 5 یصحاوا تا زنلا باک الدا عبارلا بایبلا نم الصح هیادلا تاصح لاق

 عفو اذا یهلا لصح لاش رد هن سان وم قلوا ادب شاط هدهناسشم و اهفوحی ۰ 1

 ۱ بوذکی لوف ىلع مدقا ندزهشم رود هنغو رو ام رح لصح و هاف یمطا ۱

 ناقح بونلفح روعط ادا تامرخو رون)وا قالطا هدماکنه ییدنایمرک د ۱

 هب ۶ دنت n, E hk ندیادغر و و هک اخو هغد را مد روند هنغو روق کچ ۱



 ۵ نشو

 یا * لالا نس ال * لاا هام و هدننزو هبنع رواک لخوا هل مک كناح

 رلک ارز رد هانک ندکید 2 هسادروط یرلش:د كنق لسخ اک ن یہ ادبا

 ( لح واو ۳( لترا ) نموا طفاس یرلهبد كد هت هعاوا كاله كرق
 ند هطروع_هدننزو لا ءفا ( لاسنحالا ) رادیس هک كراك هلی هی ر

 لسحا داطصا اذا لحرلا لعد>ا لاق رد هنسانع» قوا ىس: رواب رلک سش ءةج

 هج دةم ن دارغا و الط وزوف هکزونید هنی رنک كنامر+ هدننزو یاس (لسللا )
 توال بسک هلفماق اعرخ ذیذل رادقم رب هرکصندتد لصا ه وصاهدوسبولبدب روف

 لبس ود لاق رول وا ریبهتیزواوم مدآ هک لاذرو رونلوالک ابود.ا

 ردیعم كنلیس> هدننزو ریما ( لیسلا ) رونید هیغازوو مهآراشخ یا موغ)ا

 روند هنااذ رو نب یک تي ها رهو ردق و یدرفم ندبو روید هلیها ره و |

 لوڌ لع هشءوک هد زو همام ) هالا ( هدشنزو بنک ر واک لسح یعجج

 ثانس هل وق« یادغب و هب را و اه:لاح وا هضفلا یا ها اسم ییا لاقت روښد هنسهدار |

 رنک و زیچانو سیدخ ( لوسحا ) هود هتسیدنک ود وللتم قوبق نلیک ود |

 ینب راید هلتاصف ( تالسلا ) لوذو سیسخ یا لوسحم وه لا روند هب هنسن |
 هنیهح و هر روند ید لمحو هلسح هنب رز ره هلن آ رد هیصه همن ۳ هدیایض |

 لوقت روند هنلاذ رو هنیرک كن هاسن ره هدنبزو جو ز لاف ) لفسا ) هدن زو |

 یند هدنن زو رفعح رونید هرلفجوج هروجو هرهخو هيدر یا ةلغسح ینا-طعا |
 لذسحلحر لاش رونید همدآ لوس یراق هدنن زو رصضح ,( لنسحا ( رد اچ ۱

 نالوارینصو هدرخ كناورح ره هدنزو جربز هلباف ( لفسا ) نطبنا عساولا یا

 رولک لک اسح یمچ ردیفدارمو هدنشنزو لقسح ( لکسلا ) روید هنسپ رواپ
 ىلع هک ردشلک ید هاکسح هلاه یعج ثنسهک ای وبشا هک رد حرم هاب اه

 هکیدید یر جش هدنسهدام ثي اتو ربک ذن ردشلک هثک یجب ید كنسهلک .-ک لوق
 ردرلسنح هک یک هقفر هک رولوا لخاد هسنح بودبا تقراغم نددح او ءا هجهاک

E.راداوا درج ردنوصا تدحو ها هات هدرلنو شبا دنعو ردب راد رغم غم متفو  

 هک فاو ین ا هروک ذم فال دا ردندلء.بف و ېد لک وا سپ ردرلنح

 اود عج یدذح فلو هداع رک او رددابا تس هرزوآ یالئخا هدنتسهدام

 صم

 سنج مسا نالوا یدح او ند کرت اریژ ردقجهلوا یسشح عج دارم هکر دبا تی

 هب یدنحاص نیا راھ کا کود یرو:د نیغزد یبرومد لکس حو ردعجب مح الار زم

 ( ناتلکسلا ) رونید هنزنک و ؛یدر كئش ره هدننزو رةعح ( لكلا ) روند

 هحرحد ( ةلکسا ) نود هن هک زردی دن تیهلکسح هلو ناتتحرز

 هدنن زو



 روند ةى اە وقالو روند هرودو خوام لات رم ا ا ةأ میا #

 رلاب ص ندا هدعانتش راد ردف و رع» دلتا وب هک ردندآ تا.ترب ندنعاوا ربثاقعو

 روند هح رف قنات یصو و روند هم دا وافادود ناق لب نحو راردنا بار

 . لقزرح دوخای هدننزو جرب ز هلفاق ( لقزح ) رونید هبهنسن قن)اق یرموب راسو
 ل هللا تاواص ردبععا تكاشیذ ریس ر ندماظع یاسا رد هدننزو لین ز کا

 ر دندنرلا ا لسا يد ۵ ا نام راجعي هکر د حراش نیعجا ,عیلعو انس

 بلاک هدعب ب ولوا ماف نو ی عش وا ترا وح هرکس ن دنلافت 1 یوم ترس وح

 حک تیل ىع فولا هلک ثتباصا نوعاط هنم و ردش) وا عاف لیقز حب هد و ۱

 راردا مارا هدنا بولک هب یداورب یبلجهدعب رلیدایا ج و رخ ندید قر هلوا
 لع اطا لیق نح ترموح هدعد و لاله ا ندر سەل العو لح قح نکیا

 مه لاق روند هسا لاذرو هلفس هلیصف كناح ( ةلقارلا ) یدایا ایحا مومعلا
 بردم تلعب وایوخ راط هدننزو حرز ) لقرا ۱ مهت راشح یا سانلا هل ا رج

 جر ز ( لمزحملا ) رود هرودو هدراذزو سک ودف ( کو ) ) رونید همدآ

 قيسا ) دسسح یا لم رح یه لاق روند هروع سکانو هسا س هدننزو

 هللا یسح لاق اذا ادب J لب تنم لاش رد 44سانعم كبد هلا ی هدنن زو یس

 رفعح ) ا ( ردنو یتدو ی سس هلدج و يسب ۳9 , كحراش ۱

 هدننزو ی رفعح ) یلدسما ( هنسادعم دار روند هکحو یرلک دید هک هدننژو ۱

 هدننآ یعد هل وا هد راو یخه یلکوکو یزوک اغاد هکر و)وا فصو هب وشم وق لوش ۱

 ۱ هل وا ردا شدنش و سس بود هزون شبه ی لاعوا و لاوحاو ییسس هدنورو ۱
> 

 لدن راج وه لاقي رد ] وقعمات تاق اه دیر هل لکد هدیاز راوح وشموذ هل وغل وا ۱

 یبد) وا موس سم هدیات حین ک مان ف اطءفا کرد د ,حرتم ها رب هبلف و اعر هیع یذنا وه و ۱

 رشت هب وک هب ناب یو فغاتفاو رهام اور دا اا ناب و

 ندفسهدام لاله یسهدام دا هی قح ردنارب ر ثقل هیلو اهل زوک ینددوسحر اج ەس ردبا

 هیوا ریقح وب * رادلا ۸ را * لاش هننو ردروط سم هدنا ید ینئدلوا دوام

 میصو هب هلج هلا دعابنو یرح هدب اب وب ردشاوا باسم ههلیخ هل رظن وشموق
 كم روس هل دن یراوط هدنن زو لز ) لیلا 0 ردند هاو تا لع ردراکرد

 لاش رد و كالا لبزرو روند o وا ماخو لش زوم كنه ويم ی راکدید

 لاق زد هن سانعم قموق هی رتکو لیدر شا هشذا ند هند ر و دادرا ادا هاسح

 رواج یرلکدد رلک هل سک كناح (.لسلا ) الاذر دیش یا اذا هند لسح

 رواک نالشحو لوسحو لاسحا ی رراند هنسد روا شمقح ند ةطروم زونه



 3 € اذا نالف ES لافب HERA ىا یارواط و و فصو لاط اذا "یشلا

 كلب هلط اشنو یب دوخاب قمروپ وب برای هلوص هغاصو اهربغوا ةالصف افص
 وا ةر و ن ادع اذا ل رلا لح رح لاش یک :یسلب كب ط هدرور رد هثنسانعم

 تآ هک ردیعج كنهلحرح هلیحف كلاس ( ةلجارطا ) طاشنو شب هيف ودع یھ
 Nie یا ةحارعو م هلبخ ىلع یا هلحا رح او اج لب و رود كمما روس

 فرح ( ةاکرلا ) رونیڈ هکع روپ هنوکو هدانزو هحرحد هلفاف ( ةلفرحلا )
 دابص رولوا ردصهو هندانعم هلاجر روني د هناک دایب هک > و ردیف داصو هدننزو

 قفخا اذا دناصاا لک رح لافب هنسانعم كلك بو ود هل نیخ ناز اکو
 ندنموفرب ا رددآ دلبر هدن رغم UGE Ak ف كل ۳ <= 2 1

 ول 3 لمس هدیسراف ر روئید 73۳۳ E هدننزو رفعح 19 ی (

 یناقم یر ندنفوعسم ريغ ردمونهو نیصم یدو لهسم تیاغب یظیلغ لبو
 رد رحم هدنمقد هیلکس اب تلاش قرع لوا هایهحو فوقس نوک کیا نوا

 . تاب هقشب ر هدننزو هلک رج ) هلم را ( ردب رلعما كعصومر و ید ر لءرحو

 - هرکص ندرل>اغا مای رافعو ج حص ېر ,اکدہا اا قاءشح رلششذ هب داب هکر د سا

 هغ ا یدو ےس رولوا ولدوس هک دنا ؟دلج و ردنا وب یدوحا كد رلفامةح

 هم رح و رد دمقم تنا هب رح تاع ۵4-بذل وا دار ه رکص ندغدلدن روق بوغا

 نیئدع هاو ر ددناختا یعناش ماما هلمرج ن هللا دبع ن لم رح رددبما ا

 هک اطنا هلص كاح ) هءلمررطا )ردعض ومرت را حد لاح( ءالم رح ( رد رلعسا

 SR O e 6 هه 20( فرش قر داف
 رول وا لصاح قو فیطاو مالم تاب ندا رولوا یر هزوف هتک راد

 رون) وا 0 4-:: دسد زو لو کو كوام 4.4 -هیح ی وعنو ا وع كا

 كاجو ب هغا هککوب هنر هدن زو را رعشقا هلا Ea یا ز ) لالب رجالا (

 ق ریعملا ل ۰ حا لاعب ناجا ن نوبلوا ی ونعم ا و یدح رک رد هن_تانعم

 کرو باربد)ا قود عقر ادا لیلا لا یحا لوالانمو عن را ادا ال زا هدرحا رمز

 بواب روش ود ید جا ا ياسر و عحتحا اذا ؟یشلا لا یجا لاقد رد ةا وم

n < n ASAR 1 كراون ةد هد وسا ارز اف وح مذیذا او! ها وق لاردا لاق رد ایم یقالپوط 

 ۱ [ هدودو هدننزو هرهوج ( ةلزرطاو ) هدنزو رهوج ( لزوا ) رولوا طسمتم
 لحرلا لزاحا لاق, رد هنسانعم كغرو هسا) هدننزو لادا ( لازم الا ) روند

 ۳ هلفک ر دل وا »۱ زاحا روا باوہض ر دو که و a رد و ب و اب م زیحا ادا ۱

f۳  

 الب نح وز  لاق رود دنروع نو و نیعشساش هدنی زو ره : FA را ) ۱

 RIKE TLE Maa SACRA Le nana < “ج
 جج جج حح

 یا
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 زوک هلتعف ( نذلا ) كلب ا نالف مت كاذح لاقب Ri 4. ا
 اتءاد بولوا ادب 4ح رقو لزرتما یر راک و یرلف مق دزوک هکردتلعرب ندن رل تاد

 یرلکب رک كزوک هلغلوا ادب ر هد ویس هدرخ دوخای ردنا وا ردا نالیس یثبای

 یهو لذح اهب و عبارلا باتبلا نم النح هنیع تاذح لاقي ردنابع ندکلکود
 درج سحر لدحو نیما رعش هلق وا ممد نالیسو .قالعناو نعل ىف ةرج
 قمی ناز بیپ فم ا ۱

 شما رغوا هنتلع لذح نانلوارکذ ( ةلذاطا ) رونید هنسهروح كنکنا ؛زکلموک | ۱

 لاق رد LA PY قاف هلذاح یزوک هل انوکا ایک هزمه ) لاذدحالا ( رواد هزوک

 هدن رز زو بارغ و باص ( لذا ( ةلناح اهلعح یا وز و ءاکبلا هن لذحا

 زرد رعسلا ضیح کا رب رع ردنا روهظ هدنحاغا رم هک مو هنسار هیدش هناق

 هد رو نم رھ هکزد (pF دیازر لوقىلع ردنا روهظ ید ندنحاغا تون ضع)

 رولوالصاح هدنرلحاغا نالبغمو علط هکرد همسر هرس غم دوحاب رولوا تبا

 هل کو یعص لاح ) لدلنا ( روند هب هح رق هدنن زو باخ“ ) لاذح و (

 كنوط هدنن زو د سه لذح و راد انا N ۳9 و لصا هدننز و د رص ) لذلاو (

 ف یا هما لدح ی لاش ةن هانعم شوغا رونید هغاج وفو روند 4-:علروقحوا

 هنیرانکیعاشا كغاشوق یرلکدید قاطن هلاه هاذحو هلیمض كنا لذحو اه رح
 تلقت لر هملکما هدنلا هکر ونید هکو رغآ لوش هل رسک كناح ( لذا ( روژید

 یش ن القم هب میدیام وهو لدخ هیلع و هتار لوقت هلوا روبرو هلا 4میظع

 هما ) هلاذللاو ( هدننزو لفق ) لذمللاو ( هدنذ زو دربح ) لذللا ( هلمح

 هن وکر هدنن زو هما هلاذح و روند هنس هروح تنکتا تکلموک هد ران وب هدنن ز و

 ناععو ءروندد هس هل وقم یدنکو د قح الا كنهنسنرهو ردیقسا خم لزق

 ملا ثمدارب هدءن ز و لعش 0 ۱ ذحاا ( رود دمی رای دنکو و هني رلش ر ۳

 ( لاذلا ) ی هباع E لاقب رب هتتسان ,NEE (o رهم ۰ بویجآ

 لذدوح لاق رد هنسانعم ليم هناجر ییابط كنهود هد زو هلص وح

 ر هدنن زو ءالیر ( "الیذح ) ةلذوح هغخ ین لاو و قش ى لام اذا ريعبلا فخ
 هدذزو رفصع ( لحرغا ( رددآتروعر هدنن زو هد به ) هلاذح ( ردعص وم

 لجحو روتید هنسي روس تا هلیصف كمیجو كاح ( ةلج رلا ) رونید هناوجحو |
 هغلفسغاورونید هنخرا محوو یساو روند هتسد روس 3 رگکحو داس روید ید ۱

a 1لحرح لاق هنسانعمقما زوا روا وا ی یا هلح روح" هلج رب لاق  

 ۳ سس سس و رس ۱۳|

 )۷۸( ثلات
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 | كاس هلادتهف ( لدخا ) ىجا ق دشو ی رسلا هدب نم هدبق قاطا ا5ا

 یز ومار كمدآ رو یلظ یا عبارلا بالا نم الدح لع لدح لو ردهنسانعم

 هیشئاعدحا فرا اذا لحرلا لدح لاقب ردهنسانعم قلوا ققلاقوك کوب ندنرکید

 رظنن یا الدح لدعم وه لاف رد هنس انعم قمش هيا ر لزوک و رخالالع
 ندب رکید یزومارب رد راذصو هدنن زو فتک ( ل دطاو لدح الا ) هنبع قشق

 لدحا ضوهبلا دنعو یک یراکس رولک لا دح یمج رونید هب یثک نالوا قفلاق
 هرزوا یایرب لوق لع هدنن زوبتکر دلدح يج روند هئالوا یرکا هفرطر ینو

 ردیدآ كہاک ریو سیعا یا لدحا لحر لاش وند همدآ زرو نای ناي یک

 (لدخا) ردفقلوا هلم نالواباوص هدنو دوخای ردیدآ یسرف كنبر افغ رذواو

 لاش رد هنس انعم كلا منسور وج هدننزو لو دع ( لوداو ) هدننزو لدع
 رولوا فصو لدعو راج اذا ی الا باللا نم الو دحو ال دح هلع ل دح

 هدشنزو همرکم ( هل دا ) لدع راغ یا لدل هلا لا یک لدبع

 هک رونی هما لو هدتشازو ها داو درو با لادتناور)
 فرط رتب وذيل وا ر ارپ هک هلوا ققلاق ندنس هشوک کید یس هشوکرب
 ییعد هلود او لدما هند یا ءالدحو لادحو هلدحم سوق لاق رول وا شجاق

 هب رزوا كاي هسک ن اا قوا هدننزو لعافت ( لداعاا ) اهیتیس یدحا تنماطت

 ( لدخا ) سوقلا ىلع ىن یا لاداصی وه لاق رد هنساتعم قغاع بولیکا
 شاپ 6 نون د هان غا نولناو روند هل وفا راولو كيو هل راک كناح
 رهوح( لدوجلا )ین عجویا لدح یاذخالوقت ردب!تدح هایببس كعش ود ندقدصب
 همام هلادحون دوخاب هدنزو بارغ ( لادح ون ( روند هن وهم كکرا هدننزو

 باس ) لادح ( ردعصومرب هدمنزو یراکس ) یلادح ( رذتعاجرپ هدننزو ۱

 ۱ نیسلابو زود هدننزو با رغ ( لادلا ( ag وو رد رسو هدننزو

  هلعافنم ( ةداحلا ) سلمایا لاد- "یش لاق یک یس هتخم هرهم رونید هب هدست
 ۲ لاق زد هنسانعم قمراو لر هدا در هنس هبهنسنر یک وکلت هدتتزو

 ا ردوراد یرک دید نالوح هکردیما صنم هلک, ( لدا ) هغوار اذا هلداح
 |[ (نلدولا)روتبد هرودوب هدننزو نالدیص ( نالدیلاو ) هدننزو ےذح ( لیدلا )
 | نالحر ر هدننزو هنیهج ( هح ) هنسانعم هکا روند هبهږت هدننزو هلصوح
 (هالردا)ردعضومر هليس هبط رغصم 0 الح k3 ردیدآ لعرب هد هنیدمو ردیعسا

 ۱ نع ةغلاع یا هالدح ةیکر لاقب روندد هن وق شما زاق هنغلی رغوط هدنبزو ءارج

 ] لاقب رد هنسانعم قمقب كر هرپ وج یز وک هدننزو هد حد ( ةلقدلبا ) اهدصق
 ۱ كب ةععم لاذو”ىصف كلا ( لذنب ) رنلا قف نيعلا رادا اذإ لحرلا لقدح

 هل وکس
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 هل سبک كناح ( لما ) لیح اذا لوح ءاتب لع ةو: هتي لحج لاق ردهتسانعم

 ج رونید هلانلخ هدننزو ربط ( لج او ) هدننزو لبا ( لجاو ) هلیعفو
 هب لاش رولک لاعحا عج رود هو ۲ هلا رک اح لوڪ-وزواک لوح و لاعحا

 كنوغاف ونوروشد هنر ره تك وط قنا كه« رلفایا كنوغاق و و ی ایت یا لعح

 لوک ۱ )ردزاج di دیسک و هل رهذ كلام هدن وب وهدمقیا لح لح لا ةي روید هنسیدنک

 رک اهک ردح راش ر ونده آ ۱ نالوا لیکس یعایا هرژوازوک ذم هح وه دنن زوممظعم (لص او

 لیخاک اهسرولوا هدقایا یکیا رک اورا رد عب رالا لح اک اهسروژواهدنغایا تردلیکس

 ینیلالح-رلا لجح هس رولوا شلیازواح ینکلب بولوا هدنغایا ر رک اورلرد نیلح را
 لحح هساواهدنغایار ا٥ دلار بول واهدنغابجوارک او رار د ی ریا الج رلا لک د وح اپ

 رڪاو زرید نمایالا قاطم رساپالاكسعهسرولوا هدن رال وص رک او رار بدرس ایالا
 نوسلوا قوح# رک وزا 2 رک هسر و) وا هدنایا عاص ال وصد وخایهدنغایا ل وص دليلا عاص

 یا لعح و لاش رود هندسه هقای شف رقص ندغاب لعح ورل رد لوکشماک |

 قاب و را بوالروتح زوک هد.هنزو دوعق ) لوعت 3 رای ل نم ی

 روند ھه وراق حوحو تراغادا هع تلح وح ل رد هنس ادعم لوحح هدننزو

 لیجاوحو لحاوحیمج رواوا ددشم یمال انتعب و رونید هننالوا دوپ ید لوقیلع
 ضا یرالوق ناه بولوا هایس یس اضعا راس ةدننزو هارج ( الا ) رولک

 طیف هرلهود لوس ( تالحاطا ( ردیما یداور و رووا فص و هن ومق نالوا

 یرهوح هکهدننزورصنت( لجحم )راهو روب كر هکس ءرزوایغایا نالقغاص هکر رکس
 هلع ردقلوا ل نالوا با وص ردنععت و نه کا تا ود رام ا٣س رف ر

 شن وک نک رهاکا هکر ونیده وص ل وش هلیس هی رغصم ( ءاليا ) هدننزو یرکس

 قارب هدننزو دادش ( لاخلا ) ردیدآ عض ومرب هلبرصق كفلاو هلوا نفقوط
 هب هنس قارا مدنن زور ودص( لوع -) یا رب یا لاعح ۳ ی لاش روند هب هنسننابات و

 هن وق یید ار کم هلن نصف ) لعج لعح ( ey یا لرد ل زام ل اق روم

 رد دنا وصا قحء.رغاح نوعا قمغاص دوس لوف لع رد رازآو رح زص وصح

 لی ( لبح ) ردبعن ر ص وصخم هب رع لافطا هلی كلاد ( لصح ېب د )
 کرد رع اثر لجو رد شرافرم ند فاح ونو ر# ن لعح ردنددیما سا 1

 رونیدهت ۲ نالوالیکس یغاباج وا هدننزوریما ( لیلا ) یدیا ندنسیلا ومنزامونن |
 هلع هلا لص مرا ریمغیب هلكت كناح ( لمح ) ثالث لک یا لیبح سرف لاقب |"
 هل ردك كن هرمه ( لادحالا ) ردیبقل كنب رز هحوجع مان هریغم كنیرلتمضح لسو |

 رعبا لحا لاق رد ا دنغایا عاص بوزوچ یخ یر لوص هجوم
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 ی.4طوا زاهجحو فافزلا تە هتل را ا زاهجعاوا ید "هدر رهش الاح رارردتبا |

 ةا لا لاق هل ا كلاح رولک لاجخو روف رواک ل وح یی ردمواعم ۱

 عطومو كناژم سورعلل روتسلاو باشاب نر زإ عضومو ةبغاك یهو اهنلج> ىف |
 تب هدیه او ز رد اب ق نابغط واو دوخای رد هدب ر دق عو ی هو لوف |

 هرلهود هدرحو نوک ناخ هلدحو زر رابع با اب رسما هقزاک ۱

 هد زو لیعغت ( لی هل نینصف رولک ل وح يج ردا وبقم ربع هکر روید |

 ردهنسانعءقم وق هب هناتشاف ز ییلک لوقلع كليا ذاا لاتفاق ز نه نوعا ناک

 هنحوا یرلتهر نواخو اهبف اهلخداوا ةلجح اهل زغأ ادا سورعلا لدح لاق |
 تآ لعجو اهباضخ تنول,ذا اهنانب هةأرملا تاعح لاقي ردهنحانعم غاي هنقدحالا |

 بودا زواحص یی راکاب رول وا ریبعد لتکس هک روند هاب نالواهدنعناوف كنسق

 تنی ید لیکن و اور ردذوخأم نداوحنالواهنسانعمیغافو ارزی یرفوینرازید
 هاب وب رولواهدنغایارب نکلی وهدنغایا یا رکلایوهدنلارب هلیغابا کیا كنيکو هدنغاباترد
 هج هل هب راقایا هکم اد ام. واهدن الا کیا هصاخورون- :لسح هنالواو لی کا هس رول وا

 کیااپ هلیغایارم ین هلوا هحل هلبرلقایا هکر کم زلوا هدنرب .كلا نکلای تاذکهیاوا
 وبسثاو نوا قالطا لیمو لیجح هسراوا هدلبو صب هلوا ج هل هلیغایا

 لع الیعج سرفلا ماوق ناجح لاق, رولوا یغد مما ردردصد ینهاک لی |
 دو نیاح رف وکو اهلک هعاوقف ضاب وهو ل هاو قو لوهحا ءان

 یرخالان ود ةدحاو دبیفالو نیلج رلاعمالا ةصاخ ندي ین نوکیالو طقف نیلح رقو
 لحزا سرف هد هيل هاج نامز هکر درو هدرنیک . ریس هکربد میام نیا عملا

 مالسلاو ةواصلا هیلع مركا لور یدیا راردیا لأغت هلا لجحاو ماشن هلا
 ریدروم هعاسمو اشا ۳03 لاطباو عن ی رک .تنهیلهاج تاداغ بولوا توعبم

 [ لحما جرفالا لیلا ريخ 1 بودا ااو هخاسم یخد ییصوصح لیعح وبشا

 ردربتعم برعلا نيب اح رلیدروب نايب یغیدلو! لضفاو نویم لجگ سرفهلونیدح
 صوص هءودو رونیدهطایب نالوا ضراع ندغاب هدنسهع كنهقان نا یا
 اا هدیک تاج > لاش ردهنعانعم یعاپ ییا بوالروغح ز زوکو ردیذسا اخیر

 لیجح ك آ هغانج كح هديا تفاضا نامهم برع)انيب ىر عملا ليكو تراغاذا

 رد رابع ندقم ندا وط یضاندننوکو دوس هنوز ه کصندةد و رکج دوس رادقم

 !لبیرغلا لیج ها رق لاغب رولوا یتلقوتزع كدوم هکرلردبا هدمایا قاروقنو و
 یرقم هدارو اب یرغملافو م سرفلا لیعح ردق ةلیاف ةنیمل هيف بصدنا وه

 هک لیغانویغایا هلاعف(نالجاو )هدنزو الج(لجا )ردهدننزو ربنم یسهلک
 الجحدیتنا لجح لاق رد هنسانعم ك رو یر هارص بوکوح هرزوا یغایارب
 كم روتر هکسو هاح ر یبع هبشمیف ثیرتوالحر عفراذالوالاو یناٌلاباملانم اب راعحو

 قوا لاج هدندب هنسن یکیاو هینم فا زر اذا بارغلا لعح لاق رد هنس انعم

lisa 
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 هدننزو هلصوح ) ةلتوحلا ( فیعض یا لت وح لحر لاق روند همدآ فیهنحو

 یوص تاوابروش نالق هدند كلموح هدنژو رفصع ( لفتطا ) روند هرودو
 روند هنسهیش دیر ین رف نالق هدد ثكنبوص تا لوق ىلع روند هنسهیش

 باخعنا یسوا ۸ هکر ونیدهنیرتکو هنسون وک كلامو روند هنسهصو و هنسوط روط غابو

 لاذرو هلعمو زونید هئالمیمو باکرح ناتح هحم رکصو هللا داوو رولوا شغلوا

 هني درع درخ تا نالق هدشد هر و رولو رمعت یز ولوم مدآ هکر وئید 4ساد

 لتلاب یبصل ااش لاقب رد هنسانعم لا ءوس هاسوکس كن هدام یاو یک ك لاح (لدلآ) روند

 هل رم دک كنه زمه (لاثحالا) رونید هني رکو هنس ون وک كيش ره لژ> ولالا و عاص رلاءوذس یا

 لاق ددهتسانعم كاسب بوقاب هال اء وس بويا | مامها هدنسادغو عاضر تنریص

 كفا لا دو ریقف نامز ید, رو لدا اتعاف هما ر تالتسا اقا هی
 عار دم هدننزو م رکم ( E ءا اذا رهدزا هلثحا لاقت ردا هنس انعم
 / نو ز وهریخ هل رک كنا ( لذا ( رد رعاش رپ هان و > ن لثح و رود ءد د هدلو ادغ لب و

 امرخو یادخب هدننزو هنسانک ( دعا ) واط یا لثح لدر لاق» روئپد همدا

 ردنالمهم والثم قوبقو ناوژ هکرونید هنتسهلوق,یدنکلس قج هلی آ ندنسهلوقم
 هلاثح حرطا لوقت روید هنیرتکو هنسونوکح تئبسرهو رارا ] بویمارب هشيا
 لکنم *یدرلا اذکو هيف ريخ الامو ةراشقلاو هبف نوکب هوو ناوزلا یهو ماعطلا
 نکنتشواو ردبعما یهوک رش ربو رونید هرودو هدننزو میذح ( لبثلا ) "ی
 رف ل ( نوید هفحوح هرېخ نالوا ادغدو رونید همدآ نالسکو لداک

 ٠ عبارلا بابلانم الثح لجرلا لثح لاقي رونید هنسادهم قلوا كویب نراف كەدارپ
 هک روند هنس همش وص نالف هدنب د شض وح هل رم ہیک تاح ( زاا ( هنظ ظعاذأ

 یدم )وا رک ذ x رد فدا سو هدننزو لفتح ) لفّا ۱ نالوا قفاوم ها

 لاق رد هيس اتعط كما ی هیش نالف هدابد هرعت دننزو هد رد ) ةلغتلا )

  كنشوق كلكك ةلنيتصف ( لجل ا.) ردقلانم لفئالا برش ادا لحرلا لغثح
 هلکلیا مسر هلینرابع ةلجح ةدحاولا فلوم ردهلبح یدرفم رونید دنککرا
 هدننزو یلفد هل رصق كفلاو یرسک كناح ( لجا ) ردشللا تراشا هد هنننوم

 مسا ندنظفل ناب رظ وو ردقو یربظن. یوبغ ندنظغا یی رظ كيو و ردعچب مسا
 ردموسم هرزاوا قلوا عج ندهلعحو لححو هدهیفاش و .هدحایصم نکند ردعج

 ۱ یتسه را مح و عفان هنذحیم عربص عالتاو و لکا ند ,کح لافب«فصن ردلدتعمیا تلککو

 ردیوقم یرصبو دیفم تیانب هدنارا تتطفو ءا ذا طاعتیسا هغامد هزکو هديا

 بال هناخهافز هدنز رط همقو یدن) وا ۳ هکر دید رقم لعح هاناصف ( علا 1

 هبق رومسه یلکلبدا ی” هعد را تناوح اط وصخ رع هکر وند ردا نانلوا"

 فافز هداروا تؤدا ییز ینورد هلا روتسو تاو ذاضا رداج دز رطتر اا ۱
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 هک رو: وا قالطا هلوا بانک لبحو هپ هما لبح تفویا نالف لبحم ق كلذ, ناک
 هک راد دنا لیه» هدنن زو ل زنم ( لبا ) رد-ظ ون حول دارم
 هد زو لیمذت ( لیدصلا ) رک ديس امک ر دیت اھت كج ز د وخ اي جر
 یمنآ هغ رزوا كنب رب یر یلرلف وجو ینرا زلف كن ها دوخای لنیکا
 دجاو دا ) لبحالا ( ضمد لع 4 شعر ید اذا عرزلا لہ لاق رد 4 ساتوم

 )لا ( هنسانعم ءابول روند هه رکو هدننزو دفن ) لاو ) هدنران زو

 ر و هنسادعم قالطنا رود هک یداز وا نوزوا هل دب د شن كمال و ید تاک

 رد هنس اھم لق قل رغاو هنمح و هنامزیا هن)اسح تن ان لاش روید زن از و ed و

 قسیفخ كمال هد هلک نالوا هدننزو هلاعف لباسا هدد كمال هک ردند هد رطمو
 طلا ةو اج هک. 4 ر داک د راج هدناس 3 هلاسح الا رد راج ید

 ۵ کت هدنب زو ی رمدد ) حلا ( ر ولوا فوغ هدب را ےک د. ربلا ت رابصو

 نطبلا ریبک ردسیبنا كفوع نب منغ نب ماسو یدنل وا رکذ هک روند هنوناخ
 هد اکاو ردد رذ كروم ردنطب زر ند زاصنا هک یا وب نوجم#ءیدلوا

 هدسننزو ییهج روند یلبحو لتجف روند یلیحو هرزوا ساق ررد لی

 هنددوج و ه رکصن دقدلوا هاله گردو وا كحوک رب هارب لاح ) لیلا (

 ك: ميف تا هدسد زو لوح ) لدا ( رو:اناج رر هتک دلدا تزا صا رومغد

 هغاس را یا لبا لد وط س رف لاش رو: وا ربع هدر ETE هر هک

 ردنا نوم كليا هک هل رک كنه مه ) لا حالا ( ردءضوم ر هدنن ز و رفز(لبح (

 ق ةو ط شک بولیک ود ی راکعح كنبرلحاغا هشیم یرباو اهعقلا اذا اهلبحا لاش
 هلا هبقوف یا ( لیلا ) دقعو اهدرو رتاتاذآ ةاضعلا تلحا لاق زد هنسانع

 رددایوخ ی تصاط یا نا هک نیدلزوخ ن هل نا هدست زو باتک ( لایح )

 هروج دوخای نالوا سطح ید وحو هدننزو طبالع ( لبااو ) هدننزو رقمح
 جابوط ېس انععا هدننزو طبالع هلیج ( لح ابا ) روند همدآ ند هدرخو
 .لجرفش ( لک ربا ) عمتجما ریصقلایا لحابح لحرلاق رو د «رودو زانقط

 ( لكوبحلا ) ةغشلا ظیلغلا یا لکربح لحر لاق روند همدآ یلقادود نیا هدننزو

 هر ودون “دن رلنزو ذقنقو رقج ( لکیخا ) ردیف داومو هدننزو لکر ح هلاواو
 بالا نم التح هلتح لاق رده العم تم ریو هدنا زو لتف ( لتلا ) روند

 -رلتح هاطعا لاش روند ها نکو "یدر تابش ره لتحو هطعا اذا لوالا

 و هد هل سک كن ات هدنو رد هنشسس انعم همش وب لثمو ابد ر یا

 | «دنزو,ره وچ ( لولا ) رد ةن انعم ربظنو ,لثم ید وب ( لیاا )

 | | هروجو رونید ,هنسی رواب كندش وق قات ریو روند هت الغ وا قهارم هثواب

 . .فیعذح و



 ا
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 روید هب ان | قوا لیا هدارو رنا هار یر ر او داقا. هننفو را رسا

 روذلوا ذخا ید ند انعموب رو نم لثم روغ د هت اغرا لباثو هنشرا كر لیاحو

 یرلک دید هلبح لباحو هدر, كج دیدیا ربزو ریز رلترید هلان ىلع اح لوحرلبرعو
 هبوذاجو هللا لک اب ناک ذا لباح بط لاش روند هرو اچ ندا لکا تا
 رونید هب ها هدننزو هفرغ ( ةلبلا ) ردیعا كنعرا رو هاب انعم رحاس روید

 هلناصفو رونید هل وق ر نادنن هجم واو ندنک اکت لوق لع هنسانعم م رڪ

 هنشء كني رلج اغا هوم یربادوخایر وند هشم ع كني رلج اغا داما رمو لائ سورس وردز اج

 هلبحو هدننزو د رص رولک لیحوهدننزولعفرو واک لبحیمج یک یش نالیخء روند
 ردا لکا راک اعاد یا هکر دیمسا توارو ردیشا هباریپ هنوکر ندنرلش ز ناوسن

 ردهلبح یدرفم راردنا ناکساییاب رلذعمبو روند هنسهععا مزوا هلدتعف ( لالا )

 يرلف ورح كن هما ةمرکلا لب او مرکلا یهو اء لغت لبح هل لاش ها اه

 لدح ل اش دو لوا VAN هت اعم قل وط لدح و ردوا همدشت هلا = یرلل وقو ,

 لبح لاق رد هنس انعم كشف هکیواو ءالتم | اذا عبارلا بابلا نم النحس بارثلا نم

 مو بضغ یا لبحهب لاق روژوا 9 هنس انعم هان و و کو بضغ اذا نالف

 رول وا ےساو یل ترا اذ ۱ الرح 1 رذا تار لاق ود هم ظا انعم یوا هک و

 ( لابطا ) ردا اتبحا یعج رد هلدح ىتنم رود هبیروایو هفح وح نالوا هدنراف
 هالمما ىل بارها نم لاح هب لاش EN 0 هرلمما روتدد هفلوط هدننزو با رغ

 رد لاح یوم رونید هب یثک شاوط نذارش یراق هدننزو نازک ( نالا )

 هنر وعو هرا بضغو مشخرب ه بحو نالبحو ردز ابهد هابط كراو هدننزو یشطع

 دازآو رجز صوس هنععق نویف هرکس كراابو ىح كرااح (لبح لبح) روئید
 هااصف رونید ةلبح قر هل وا ذاش هدنعچ رونید هن وناخ هک ( ةلاخا ) ردندنت لک
 یعچ زدذوخأم ندنسانعم هالنما رودرد هنواخ هبک ید دو ءدننزو یریک ( لیلا (

 هفلءاب نالوا بولقم ندژنأت فلاهک لبر مق كغلاو یصذ كاع ردیادحو رد تایلبح

 هانا لس هلک یبحو رد درفم هارو ید هن البح ههاکو ردشفل وا لادا

 هلمعل ا لع هل رم ) للا لبح ( دار لرلاح روید یو الدح و یوادحو لح

 نطب دارم ردشاوا دراو دنئب دح [ ةلبلا لبح عیب نع یهن ] وبشا هک هدنن زو
 كن هعصا دوجخات ردك« د را هان هک ول وا یمج كنهلاح هل مح سب رد رواپ نالوا هد هان |

 هدنياهاج هک ۳ نالوا طظ ويم دل و نالوء هدنطد د وخای ردعمزوا غولبزا لدق

 وا ثن وم درفم هلدح هز وک هک و سد یدىا را رد ا عیاب نیشاومد)ل و دلو 11

 نظیلاف یذلا دلولا دلووا ی ةمرکلا لجوا ةقانلا نطبقام وهو فلؤملا ||

 لاق روند دنعفو كل هبک ردنامز مسا هدننزو دعدم لب ) داعش ترم تناکو أ
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 1 هوش یکیا راد هنس رزوا ن دزو o در كن رد ندلافیق عار زلا

 ا
 دی دآ عع وهرب هد ەر صب و الذ ىلع سو رد رمط نوید رولا لبحو رولوا

 یر :r رد راج هد هل سک كناح هدنو ردف راعتم هلکعد داب ز نادیم ساز
 هاب كنادیم یشوفو ردیع | كنافرع لبح ىع كنهف رع له رد رلعءط وه هقشب

 هلابح رولوا زدم هنب لبحو رارشوق نداروا بوروط هدبآ زل“ راپ هک روند

 البح ديصلا لح لاق رد هنس انعم للا بمن هلابح دوخاب قءوط رواج هللا

 هډیفر ن لابح ردندیم اسا هدننزو باتک ( لابح ) هل اهبصنوا ةلابلاب دخا اذا

 قاسلا لابحو ٍردیس هدازردارب كدایوخ ندهاط هایوخ نب لسن لابحو ردنمنرهبات
 ںاؤم نکلا ردیعچ کالبح هنب لابح هدارو رونلوا یالطا هرکس نالوا هدردلاب

 ( لابلا ) ,دنرابع ندنرا رمط کزسان تاآ ۳ لابحو یدلبا ض ءت هکوب
 لاسلا قهءاوا ندند دع روند ه یح اغ رواو هے ىجا هد زو دادش

 هناغ رواو هءمبا دو ؛دننزو مطعم ( لا ( ردییاصصا تف رح لوا تعاجرو

 لبحم ر لابش رونوا هدنلکش یس هحلک بیا هک رونید هحاص قحرویفو رونید
 (لواللا ) ردیدآهب رقرب هدنب رف نالقسع هدننزو هرم ( هلبح ) لبطا هبش دجم یا
 لوبح الاو ) هدنزو هن تک ( هل ابا ( زود هد اک قح هقح هنحاغا ام خ

 بصن لاقب زولیزود ندپیا هک رونید هغاو هغازود هلیعض كرلهزبه ( ةلوبحالاو
 رواج هلا ها٧ هدنزو لاعتفا ( لابتحالا ) هندیصءیا هنلوبحاو هلوبحاو هنلابح

 هل( لاب هذخا اذا دیصلا لبتحا لاش رد هنسانعم قء 1 هلابح دوخای قلوا

 شلروق یازود نوحا :دیص ی EE رواج لوث ( لوبا ) هلاهبصنوا
 هروناج شمش ود هغازود هلیس هی لعاف مما ) لیتحا ) هد هسیدنشود ردقت ره هلوا

 يدنلوا رکذ هک هتن روند هغازودو هغآ هکر دبعچ كنهلابح ( لگ ابا ) روئید
 [ ناطیشلا لئابح ءامالا] ثیدحا هنمو حراشلا لاق هبایسایا تولا لئانح هنمو

 كن السراو روئلوا قالطا هرد اهب هدننزو حالف ربما ( حارب لیبح ) هداصمیا

 لوا e درکعد یفلغب رد هتس ابمم لوح لیبح هدارو ردیعا

 مدقتب ان یک شفلغب «دنرلرب یشان ندن رلتع اشو تارج مدآ روباه نام نا
 لضفلآ نن دمع ردندیماسا هدننزو رییز ( لببح ) یدنلوا قالطا یتیم هنیرلقدلوا

 لوبحییجرونید هب هیهادو تف ۲ هلهفویرسک كناح( لیلا )ردئدحت لیبح یبانب
 لب هنا لاش هنمو رونید همدآ تناطفو دشر بحاصو دریزو انادو رولک

 راتو دیق هنسدش اومو باود هلفطانو قفر لبحو لاج رلانم هیهادلا اهنابحانم
 قا زود( لباا ) هتسايسب قیفرهیلعماقیاهاملیحوهلاش رونیدهمدآ نداماةهاو
 هدن ین ییعب معنا سفلا ودقوا یا هلبا ىلع مهلباح را ےھل وق نمور ون د همدا ندا بصن

 ۱ ۸ اس تب ۳ اف 1
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 (٠ لیلا ) ةف ۰ ما لاق رونید هتروع هرهج دنور نیک رج هلیصف
 ترعلانءلبحو دزتلانم لبج لاق رونید هبدشاطو فنص ر نادسان هل رک كيج

 لیح ن درو نا ن دایزو ردندآ هبرقرب هدداد-غب لفسا لبحو فنص ییا
 ردنلای ار هدنعو ردتعاج ر ندنمهلیبف سهقلاد,ع را رعذ جای ) نالبح ( رد رلذ دم

 تویلاوب بت هب وا یر نا زوز 1 هک روند هت رلشناط لقح لوشو

 ردیعسا كنهکلوا م ییعب اقارب هدناریا هل رسک كيج ( نالیحت ) هلوا رداشوا
 کو بی شر ناورشو ی هنعاچر و زدی رعم نالیک

 ردیعا كنيهب ات ثدحفو نت هورف نب دالناوا نالیحو یدتیش+ا

 ناردبادنن هدا هک روشد هبیا هلیصف كاح ( لبلا) )2.611 ءاطا لصف ه)

 ىلع عجب هناك [ وا والا لئابح ] ثیدا قو RE لوبحو لادبحاو لبحا یھچ

 اهیف اذاف نالوا دراو هدتنح تفص ىنعي دب انح باوصلاو تشیع وا شاف ربغ

 ا ا روا سایق یف کا )و لاابح مفاوهدنابدح ولوالا لئابح
 لینک ردیعچ كل دین 5 :دقلوا دیانح نالوا باوص ردنععم هدیدنع راشو و

 لیطتسمف لەر ردشاور یراخ ماما یک وا هک رب د د حراش رود هب هرق هک دی روم

 هاغلوا ما عج ند هلابح نالوا یجب هر زوا سامق رشت نال وا هنس انعم

 رد هقلام يطاق لبحن دمع نا چلا ردندیم اسا لجو رددوا قالطا 20(
 4 و ی + ۴

 ۳ و وا ر د صد لبحور د N لے ى رتا لبحا ماحن ءعس رو رډ د و وع

 نا لو الا بالا ن٥ ال رج يذلا لب لاش رد س نو قلقب هما یوهنسزر

 یب هم زوج ندا دن یو یا ید * ل ا ل:احاپ ¥ لاا هنم و لعاب

 هناغرواوهبا ليغ وراوهدیسم زوج اهاراو یسلغب كنو هک نا جارفلا نانک رطاخ
 قرف هلا لوا یانعم كن و هک رد حرا رد لوح یعج هند اعم سس رروسد

 : صخا ندیو هلکلیا راض هلا طاب ر,دلوا کل ندریک رار کت هلفلوا مولع ات
 لەر یا لیح ینا ولو لا ب روتا ۹ قالطا هم مو ید ۱ زوا نو زاو رولوا

 " راهنزو فد ذو دهع ی ما لربح اعم لاش + دامت ا تورم نام و دهعو لیطتسم

 رد هنس ادعم لق قل رغآو هناعاو هتمد یا هلل حطق لاقي رد هس انعم ناماو

 هکر د هنسانعم قنامو رد هنسانع لعاوتو لاصوو رولوا قالطا ههیهادو تفآ و
 هفلن وز وا"نالوا هدغل ءرآ لوا نوفل شر اد نراها تنو ا زا
 دل رمطرر هدهقراو هد)وقو روند هرکس نالوا هداروا دوخاب روند هب هش_طو
 هدوضع ره هکیدلاق رهظنا لبحو عارذلالبح لامر ووا نیعتم هلتفاضا هکردیعما

 لبح الثم راردیا یالطا لبج هرعمط نالوا م وفو ,لّیسا قر هوا نلاقو توزوا |
 لو نولوا بعشنم»)یمط هغ ندا هک نا, زمط فا لزا. ندافق رهظلا |
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 سرزف لاش روند هنآ لاوجو ؛الابو تەس كب هدشزو زو یرجا ) ىلوحالا (
 ریها ) ليوا ( ردها ودر هد ز زو یر ۳ 1 لوح ( لاو ر یا لوا

 جاغاو قاتوا یروف روند هن هنتسمل ینید زو بولآ هلک وا كرا زور هد زو

 تبثلا ماط نم جزا هل رفسام وه و لب وطاک الا لام لاش یک یارب

 هک رده: دانم لوا ۰۸2 هدننزو "هلاذر ( ةلامعاو") هد-زو لهس ( لهجا )
 هلیفرح یلعو هلع دض عبارلا بابلا نم هلاهحو الهح “ىلا لهج لاقب ردیلباقم لع

 (لوهدتاو ) ( لحال ) لها رهظا اذا هيلع لهح لاقي رولوا هتسانعم كلا

 ینط كيج رولک لهج یرلعج ردرالعاف مسا هدمانعم نادان زلعب هدنن زو روبص
 رولک هالهحو زولک لاهجو هدسننزو مک ر رولک لهج یمج كلهاجو "دلنیتعخو
 ردالک د یولعم كب ا ندمدتم هنسن لوا یھب هب له اج یا هنم لحاج وه لاشو

 هدنن زو لعافت ( لهاعلا ) رونلوا قالطا هنالسرا لهاجو رداک د مومذم لهح وب
 دبز لها لاش رد هنسانهم تاک ندراعب ید كمزتس وک لداج یتسیدنک هک رب

 نالوا ىدؤمو ثعاب هتلاهح یمدآ رب هدسننزو هلحیم ( ةلهحا ) لهجلا رهظا اذا
 همدآ رب ( لیهصل ) لهجلا لع لم یا ةلهج تبعلا لغش لاش روند هثیش
 هما یا ےب اذا هلهح لاق رد هنسانعم كلا تست هلهح ويد رد)هاج

 TE یراق دا رز شا ابر og هفتم 4 له )
 لاقب ردقوب يعجو هين كنوو هلوا هذعتم لوصوو مرع دوصقم لزنع هلغمالوا

 (لاهمعسالازر ردم وسم هد لس هیذب عج هدسانانکل اهیف یدتمال تناک اذالھج ضرا
 رافتتسا و فاغخ ساو الهاح هدعاذا انس لاق ردهنسانعف كللادع لهاج ید ار

 قمأبوا یرالاد كاا ۷ هنس اذا هله ڪسا لاتش ردامعتشم هتساتعم

 (لهحلا) بردطضاف هتک رح اذا نصفلا حرلا تلهعسا لات ردامعتسم هنسانعم
 ۲ هدنشنزو  لقیض ( لهیلاو ) هدتنزو هتنکم "( ,ةاهحاو ) هدنننزو رفتم
 رازردش راق شت [و قاجوا هلکبنآ هک روند هبوکسوک هددنزو هلقیص ( ةلهطاو )

 (ةلوهجا) رونید هابق نجلا "ویو رددآ كنولاخ رب هدننزو لقبص ( لهیجو )
 نساغم .دوخای هلوا شهالغاص دوس نک ره ندنآ هکرونلوا قالطا هب قان. لوشن

 هدننزو ارج ( ءالهجلا ) اهیلع عم الوا طق بلخ ۸ یا ةلوهج ةقان لاق هلوا
 ناک لاقب رونلوا دارا نرحصا دیک ات ین آو بولوا ذوخأم ندنظفل تیلهاج ˆ

 ولخاب كويب هدشنزو رفعح ( لبهجلا ) ةعدقلا یهو ءالهلا "دیلهاجاق كلذ
 اع هکیک هدرولناس ولشابو سارلا مظعاا یا لیهج لجو لاش روند هم>آ

 مرکا رب فی هگزدهک لوش فیسای لیهخو روتیذ هتسولهنبن ىزا لوق
 ردشابا لاصیا هوم رمنح لها یلربخ یرللاسقتنا كنيرلتضح ملو هيلع هللا یلص

 كانو كوج ( ةلهجلا ( یدا ءاهقف یہهلج هک ردناناخر اک ) لبهحوتب (

 هارد



RON: 

 ندشهوک یرلک دروعت هنسهب روا قانادرک و روند هشم وک و ناک هو |

 هراق بولک هیاراررلیجراق هک روند هول ضا لوثو روند هبهسمش شاباپ
 ) نال وا ( روایربو هندي تب هسک نادزوا ےلیمت هنسیدنک یرلقوا راو هدفدلش

 هرلتح هدرخ .لوشو روند «غاربطو رددا كغاط ر هدماش هد زو نالس |
 ولزو و هلوا رردتیا نارود بودا وا هوا یر یرلن 1 ناک زور هک روند

 .هغارماع اهلرصف كيج ( نالبطا ) رک ذپس اک روند هنوک ولنامط ینعب واتاربطو

 یدنلوا رک ذ هک ردردص» لاف ( نالوطا ) رونید هوك وانامطو رود ا

 ضراع هبلق مومهلا نالوجحو روند هنیرازنک و هنیرلهدرخ كنيشاومو باودو
 هبارود بوانوا هدنورد هک ردنرابع ندنعورع یادتبا ثكهودناو هات نالوا

 قمردنالوط هلرسک كنءزمه (فلاجالا ) اهلوا یا مومهنا نالوج ییلقق لوقت رلشب
 هدنادیم هدننزو لعافت ( لواصلا ) هرادا اذا هبلاچاو هلاجا لاقی رد هنسانعم

 ب رل ایف شعب لع مپ لاج ادا شبا لوا لاش رد هنسانعم توثدا نالوح

 تالواحم مهن لاد رد هدس اته هدراطم و هعفادم هدن زو هعاقم ) هل و اصلا (

 ( ینالرلاو ) ( یالوطاو ) هد زو جا ( لوحالا ) تاعفادمو تادرا-طم یا

 لوح اوي لانقب رولوا تصو هنوک ولتا-مط ولقاریط وا زو هدران و لیصف رایج
 هم5آ دعغ 1 ماع ینالوح رازن رابغلا ریثک یا نالیح و نالوجو ینالیحو ینالوجو
 هع اا ماع یا ینالوح لحر لاق رووا لئاج هدیعډو بد رف یعفنو ربخ هکر وتید

 لتس اتم وبر رد هل زابتعا قوصوم یا روند ھه هتد( ندا نالرح ) a لا (

 هم و رون)وا قالطا ریل صم ۸ نالوا رتاد هدد ايمو هه رطاخ ندا نالوح هد زب

 لقع هلی كيج ( لرجلا ) هيف تنا یذلا سالا شفا یا كنائاج لحا لوق
 اذک و لقع یا لوح هلسل لاش ردلمعتسم هنعانعم مررعو ردامعتسم هاتو

 تارا ند راد كنويقو كرتفاو روند ةتاتو روش هودو هیت 8
 رواک هلاوحو لاوحا ىج روند هنفرطر كغاطو درک دو روند هنا ایردق

 كیوصو روند هنسی روس یدک و نویفو هنشوق هودو هبهود كولب رو هلی كيج |

 لربق هد رنو ( لاطاو ) هارهف كيج ( لیلا ) روند هایق كويب نالوا هدشد |
 ردندیماسا هلی كوج ( هلوح ) روند هداج رب كغاط و کدو كن ویقو |
 رد رلن دع هلو ن دجا نب رګ ن لعو هل رح ی لم بدو دج ن هقادبع

 هارلغاتظ مان یلسو اجا عقاو هدندزو یسالیبق یط هدنزو لوحا ( لوحا ۳
 ( ةلاوجلا ) رونید هرلراب جاق رم بیرف هنر یرب دوخاپ ردبدآ اط رب هدنساذح

 يا هلام هلاوح ذخا لاش روند هرس لب ز رک شمل كنهنسزر هد زو هبا

 ردیدآ یہرف كن هسک مان ىعوربلا نافقع هدننزو دادش لاوإلا ( ی را هتب اق



 سس سوم سهم حس سس سس ا ھے ےک تج

 هباویح و ناسنا نالوا میظعو یوق هدننزو طبالع -( لدانجلا ( ةراسحلا کیا

 شوف هدننزو ذفنق هلديیبج ( لصحا ) ردیدآ مضوم رب ( لدنجلا ةمود ) روئيد
 شوق هدنادرفم رام ینغیحاجو یسهنالص ردیما كلوا رب هیبش هنتوا رم وق

 یعط كيجو هدننزو لج رفس ( لدعنابا ) ردنیبم هرزوا لوا فنص رب ندزمنوق
 لدهن لحر لاش روند دمدآ زانقط قصعص ولهدوک نیلاف ردتفل هل رسک كلادو

 قغالوط ینادیم بناوج هدکدج هصاح هلیصف كيج ( ةلوجلا ) ظيلغ ران یا
 ردامعتسم هدفا وط نالوحو لوح هک هت ردیهدعو یراوس رداهد هک رد هانم

 ندادعا رکععو نادنلا راد اذا هلوج لوح برخلاف لاج لاش رک ذیساک

 روئلوا ریبعت قاچ كلود ءڪ ردلهعتسم هنسانعم كلا هلج هنب بولیکح وریک

 1 (لووطاو) هليو ىف كيج ( لوحا ) اورك مث اوفشکنا اذا موقلا لاج لاقب

 أ نالوج یلصا هک هایس-ک كيج (.نالبجلاو ) هلاعف ( نالوجلاو ) مدننزو دوعف
 1 ۱ الوو> و لوح لود فاوط)|یف لاج لاق رد E ی٤الوط اةاطم رانو یدیا

 رد هن اعم كليا رایتخا ین هنیسل ر و مطع و بهذ اذا الوح بارلا لاج لاقت

 لئاج روند دغارنط هليو یصف كيج لوجو هراستخا اذا یا لاج لاش

 ۰ هع انعم قعرد ال وط یی ەنى 9 رو) وا یدعدم هایف رح ا لوحو رد هنس انعم

  هرکش) مظعو روند هبیجل و نویق قوج كب لوجو هرادا اذا هب لاج لاقت
 | دوحای نمار قرفاب زونا لوق ىلع روند, هنسیروس تاو هنسیوود هودو ناونید
 رج دو و روند کیک ه>وق ولشایو روند هنک واب هود نالوا ستمو هدب زک

 ۱ لیح نالوا باوص هدب وپ د کس 7. حراش هن ادعف :لبح رود هغاطو رددآ

 اید تالا ( لاج ) هنبانعم راتبق. روند هزونو رونید هنيا هک ردقلوا

 | فاظاذا الاوخ لج رلا لوح لاقت رد هنسانع قغالوط قوح ردردصم ندلیعفت

 اذا مهلاتجا لاش رد هتسانعم كابا لیوح و فرص ندنل و یرغوط یدآ رو

 هراتخا اذا مهنم هلاتحا لاش رد هنسانعم كلثا رایتخاو مهدصق ن نع مهلوح ى

a )لد ربا لاا لاق زدهنسانعم كليا نالوح ید دوب هدننزو لاعشا )  

 بارلا لاجما لاقي زذ هتم اذ قغعآ هاوه ب وقڵاق ندنرب قاربطو ل لاج یعع

 هک رواج هاج مسکرب صوصخح هناوسن هدننزو رعنم ) لوحا ( عطسوبهذ اذا

 هدنمشا هک ندمانل كرر ر ورک اراق یل یک لوق لغ :ددق هوا نویز هبصق
 هبهجفا تسردو رونلوا قالطا هلاحمخو روتلوا قالطا هناقلقو رلرديا نالوح

 راجو ردهنسانعم هدوع روند هرات و هدنوزابو ردا نالوح سانلاس روند

 تر جد نخ سو
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 ردپبهعطقم فورح داهبا هکرونبد هلج باسح ردزیاج هلفیفخو هدنزو رکس |
 تعا هدنزژ تب ( لا ) لردیا باسح رات زدااد هددعرب یر ره |

 هلج لاق رد هنسانعم كلبا نيب زن هدننزو .لیعقت ( لیمحاا ) روند هب یاسا

 لج لاش رد هنسانع» كليا فیقو ةبوردنلاي وا تدم ىليخ یرکسعو هنن ز اذا

 نیح رکوکو همس هب مس وھآ هدنن زو هذیفس ) لا ( مهسدح لاطا اذا شرا

 با حب ) لاجب ( ردبع»ا كنروع رب هدد زو لفق ( لجن ) روید هنسد روس

 ون هکر د بهو نا هدننزو د رض ) لج ( ردیمسا نوناخ هح هق شبر هدننزؤ

 هک نادرانسب ی لقعما.تخا هدننزورب زا (:لیج) ر د ا اقاس

 هدننزو باع ( لاج ]) ردبدآ لج رار هدننزو رهوج ( لم وجپ ) رد هيباعص
 رکذ یس هل هک زدندسان "یاصا هدنزو رپما( لیجو ) هدننزو لبح ( لجو)
 هدشزو: طیف(. لو ) رد هدلب رب دارو اک ( لا ) ی دئلوا
 اممم یاح ( لعحما ) رددح كطظناح مان هیحد نب نسحن رع باسطلنا وبا

 تتک رواوا قسشباپ هنباق هکر هلا نال وا هرجا فدص هدا زو رخعش هلا :

 ررب ندهنسنرههدانزو لیبع رخ (( لیلعج ا ) رد دودعم ندنماسقا هب ودا هد هبط
 هنالنرص هدننزو هایبع رخ ( ةلیلعطا ) روند هيك نالوا رردکر را دقم
 هننالوا زوای والا ط یوق.یس هند لوق لع ه هقاب نوکشود هحوف كبو رونید

 بوک ناولو با هنادوج و ندهرکص نکیشاوآ هدنانورف ندنارهو فعض دوخاپ

 قلاوا ۰ ب ةد دش وا مرچ یا للعجن فان لاقي روند هنالوا شم ل وف هلیلک

 هفا وط رب ندخاپ دوخاب ندلاب هدشزو ءذفاق ۲ لا ۱ تشهعما 3 همیار تن

 (ةلعمحا )ةزوج ردق یا نبل وا لسع نم هلا تدحا لوشهلوا ردقزوج a روند

 هب دقعم یا لا هلو ها لاش روید هنر وع 3 ید هد زو هحرحدم

 زیاد ا هب رق ر هدنساضطق سدق _هلددشت و ینیفخ كو یعذ بوج ) لیعاوج ,)

 فلوم روید هغاتحو ههطاوق نلاف شل زود ندحاغا هدبشزو دفق ( لیلا )
 لبنحو ردیبم هفالتخا هدنما نون ارهاظ یدلیا تن یخد هدنسهدا» لبح یو

 هلا هنلثم یات ( لثنح ) ردیعما یدح كدا ما یضلا ةع نب دع هللادبع وبا

 بوریدلاق تكمدا ر هدینزو رفعح ( لدنطا ) ردیدآ لحر ر هدسننزو رففج
 نصق داش لاسقب هنمو ردزتاچ هدهلبرسک كلاد رونید هشاط نالوا ردق جهر وک

 ده ز ینون هروک هتنابب كساسا ةراجحانم لجرلا هلقیام وهو لدنجلا مصب |

 ردیمسا كنهعش ر قرەلوا .هفرعم ( لدنحو ) ردهیلصا هدندنع فل وم ارهاظ
 هدننزوهطبلع (( ةلدنجلا 3 روند. نالوا ینخی شاط دنت زو طبع ( لدنجلار) |

 هلدنح .ضرا لابش د اھ هد هلی ۳ نليح ی نا تر روند هر ياا
 و ھم
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 هپ بس هی هبا ) لج اے ( ردهاوو د ر هد تیاثت هلا نا رخ و ردعض وم

 نجلا ۳ 0 ردیدآ هح رب ر هداب رق هفوک ) ّلط نيم ( رد عض وم رب هد هما

 زیبز ( لپطا.) ردرلثدجم هکردب رهبنک نایماعلا دواد نر نایلسو دمع نر بوبا
 رفصم ( ةنالبلاو ) بمص كيج ( ةدالطاو ) هدننزو طيف ( لیطاو ),هدننزو

 لز وک نل و قاخ مدآرب هدننزو لاک ( لاخلا ( رونید هنش وف لیلب ا هش

 كحابصم الیجج راص اذا سمانا بابلانمالاجج لجرلا لج لاق رد هنسانعم قالوا

 راب رعو یدناوا فف یساه ن دلامعت با تارک یدبا هلاجم یلصا هروک هنا

 ثارا هصيقنو نیش اک كلبا: سب ود ینءب ردا رغا هکر ربد اذک لمشنال نا كلاب

 ( ناجا ) هلا تهز الم لعق, كج هدبا تاربا لاج بویملتشنا یا هلغلوا ردنا

 روند همدآ لاج تحاص ردفصو 3 هدننزو نامر ( لاج لاو ) هدتبزو بارغ

 فیطاو نوفی وا فرط رهو مان ییکرتو ءاضعاو ردثنم هدنزو *ارح ( الحا )
 لخت رلالمجت : لاقت رد هتسدسانعم تی دیو هدننزو لعل( لا ) روند هناویح
 لک ا اذا لج رلا لتمج لاق رد هنسانعم كليا لكا غابشع راو نیز اذا
 | بولتا قاتسود هیس قدص هلا مارب هدننزو هاعاقم ( ةلماحلا ) باذلا حفلا

 | ردهنسانعم كدا ترشاعمو تفلا لزوك لوفلع كمشدبا هلماعم هل زوک ا روص

 ۱ لج ( لا ) هترمذع نسحاوا لیطاب هام لب ءاجألا هفصی ملاذا هلماج لاق

 همه اذآ والا بابلا نم الجن "قلا لی لاقب .رب هنساتعم ام رک ر هدننزو "
 | كت هرمه (لاچالا ) هب اذا اذا مهلا لجم لاقب رد هن انعم كعرا یتغای جاو

 | كن هنسنرب لاجیاو .هباذا اذا محلا لجا لاق رد هنسانعم كرا یعای چا وک

 بلطلا فا لججا لاق رد هندانعم كليا لادتعاو ىنا بويلدا طارفاو هاحم هدنبلط

 *ءثلالچچا لاقل رد هنسانع» بكمردکرب هنس قنغاطو طرق زف لدتعا ودأتا اذا

 و ES a a gS ag نع هعجج اذا
 إإ كلنا لزوکو قوجا یاساو یلواو هما ىلا هدر اذا باتسلا لچبا لاق

 | هدننزولاعتفا ( لاقجالا ).اهرتکو امنننحا اذا ةعیذصلا ليا لاش رد هنلسانعم

 روبص ( لوا ) ه اذآ اذا مهشا لنزجا لاقب رد هنسسانعم كم را ینغ ای جا
 هفرخ ( ا ) روند هنواخ زوو روند همدآ ن دارا اي چا اعاد هدننزو

 ا * اج لاقت روند هنعوجو هت عا ڭى هتسذرپ هکر دم ولعم هدیزو

 : ( لا ) ردیعما یدح : تالضاف مان مجارا نب فسو نالوا قشمد "یناق هلجو

 ۱ قنع ( لاو ) نرو لغ ( لی و ( هدننزو درص ( لجلاو ) هدو ر :

 قا هنموخ رادیط راه یزیا دار ذکر وتند هنا یک هدننزو لبج ) لجلاو ) .هدننزو

 1 لخت و يالا [ طابلخا مس ىف لا ,جلع یخ ] یلاعت هلوق نهب "یرق و" رونلوا ریبعت
aD 

I 
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 هلینوکس كيمو هله كيهو كيج ( لا ) روند هک شا یر وط یسس یک
 تب رش لیق هنمو رؤنلوا قالطا هبهقان هرزوا ذوذشو روند ههود كکرا ردماج

 .لزاب دوخای ع ذج لوق لع شمریک هنسشای ٽر د لج هکیدد رلذعءب و لج نبل

 قالظا لج هعجمراو هب هت رک وب ردص وصم ههود كکرا شهرک هنشای یا دوخای

 هلاج و ېک لابج رولک لاسجو هلی كيج رولک لجو لماجو لاجایعج زفلوا
 هک رد ,جرثم رولک لماجاو روک لئاجو هلب رلتالث تاک ج كرایج رواک ثالاجو

 راردبا دع تش ز و لا ییعسق لج راب رع ارز رد ذوخام ندااجن یا کف لو
 رقاب هدنس هدام رقب یدلیا تبث ید ینس هلک لماج هدندادع عج فلم هکیدلاق
 ردبلغا قلوا عج مسا یک كنآ دوب هلکلیا صیصنت یتیدلوا عج مسا كنس هلک
 (یرس یا المخ لیلا نالف ذخا + للا قو ر دشلبا صيصان یخ د یضر مش ی دو

aرکذ هک هنا ر دعج ) لماخلا ( یا ک ههزودر ب ويمر وط نقل نو ید  

 هب ۵ب وا بظعو روید هنسب روس هود قر هلوا رار یرلبحاصو یرلناب وجو یدشلوا
 رب نادنسیاروس هود یرک دند لماج هدننزو هما ( ةلالا ) روئلوا قالطا

 كيج روند هنسپ روس هقا "نابلوا هود كکرا هدا لوق لع رونید هک ولب
 هلیض كيح رولک لاج یمچ روند هنسپ روس تآ و رد اج هد هلال تاکرح
 × اجلا ك رع هوم نك رتعب هيف مدالاو * رعاشلا لوق هنم و قر هلوا ردا

 یا لیجلا لکا لاقب روند هنغای جا شلددزصو شه را هدننزو ربما ( للا )
 هم دآ نالوا بوح یلخو قلخ رولوا فصو ندنشهدام لاجو بئاذلا

 باب هددادفب ( لیج ) برد قللناو قلثنا نسطا یا لسیج وه لاقب روند

 ردقلفمو هناکد رعاشرب لیحاو رع ن قحهءاوردرلب وذم تاوذ هجا کا ردفو هم

 رعبا لمعسا لاق رد هنسانعم قمراو ههئرم قلوا لج ةود ( لاضسالا ) |
 لاق یک هراج و هلابخ رونبد هرلیح هود هدننزو هدادش ( ةلابا ) الج راص اذا |

 یوق ییکرتو هب یک لج هدننزو هیارغ ( ذیلاطا ) لاخلا بادا یا لاج ره

 لاش اذکو لاک ةفئو یا هيلا قا لاقل .رولوا فصو هلق ناقلایطو مک و
 هک روند هود كکرا هلذینصف ( لا ) قالا مات ءاصعالا من یا یلاج لحر

 زوتوا یلوط هک رود هنغلاب رکد ساح رب و زونید هانا امرخو یدنلوا رک
 دیعس ن لج ردندیماسا لجو رد رکدید رعلا لجون و رولوا هدنرادتم هزادنا

 رد راب وذم هرلنا لطاو رع نب دنه ندنیعبات رد ردب كتعاچ رب ندنس هلیبق ج دم

Eمان مالالا دبع نب نیسح لوجو ردویق فو رعمر هد هتد ) لج  

 كمال ( لج یل ) ردشابا ثیدحو هتف تیاور ندیعفاش ماما کد 2 رعاش

 ر هدننم ديف هلبا هنبدم كلذک ردن رقا هب هنیدم ردعضومرپ نيم رطا نیب ليه
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 eae شی هیت یتیم ۳۳

 ناش.ذو دیس نالوا اونو یوق ER هی لعاف مسا ( لمل ما ) قبطم دعار
 یوق كيس س یا ل ره لاقي رود هنن ال وا زاوآ دالب لوف لع رود همد

 لح رلاش رو د همدآ رواد“ لالامه هقطان قره وا عاهدو * ی رح و توص) ادیعلاوا

 رب:گکح ,یا لی ددع لاش روند هددع قوچو قیطنم عافد *ی رح یا ليخ#

Ltرب فص سرح روند هلو فدو هکاچ كج وک هدنزو 5  

 روند همدآ دنمط اینو كالاجو تميخ هددنوک هدرا بول ج کسو هنسانقم

 مالغ .ل !اق رد هنسانء»م لج هدننزو ظرالع ( لحج ا / دواک لجالج یعجب

 یک لددج هدنورد لجالجو هلع ىف طیشت حو لا فیفخ یا لیعجو لحالح
 لی ناکا یا یسن لحالح هتشبا لوش هنمو رول وا قالطاه , رطاخ  نالوا

 رد هدن زو با رغ دک یک لالج روند هراج یروط و فاص قیهنو توصو اهیف

 اچ .هدننزو هاسلسم ( لا ) قیهنلا یناص یا لالح و لحالج راج لاشه
۱ 
 راد ) نجالیا اس مع تشلع ادا هل دم لبا لابقب رونبد هرل هود ساروح کک

 شذش ۱

 أ

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

(x |ک ها. رایج ) ناله جلا ) رد دآ معصوم هد لو هدننزو ده ده  

at4 ی راکدید مع وص هکر ديما مسمسا تحو فر تاتو و کلا 3 رود  

 ردکح هناد یک هدد تام دم ہد رو ردقحهل وا اد وس کم بلقلا بحو

 رد رخنآ منحوم رب هلیعف كيجو ردیدآ عضوم رب هليو یصف كيج ( لجالج )
 ر وطتسم تمکح هدنآ هکرونید هب هغی الوش هلیصف كيو كم ( لا )
 هب وتکمو باتک هو ةمکحلا اهبف ىلا ةغيعصلا یهو ناقل هلع أرق هنمو هلوا
 باک لج کارد مجرنم باتک یا ج هدی و هتبأر لقب رون) وا یالطا هل

 بانک جروح اطخ لج سپ رددوخأم ندنو هل .لکعغد هتساطغو دلج
 هدنسدام لج هک هتن یدنلوا قالطا هبانک قلطم عبس واب هدعب بونید ه هفیو
 ردمود-م یرلتدلوا بهاذ هنغیدلوا ب رعم ندباربع رلطعد هد هاهن یدنلوا ناس

 رتعھو بوغ یه كن هیمطح بتک اعدقم ردد یی رع هرزوا روک ذم هجو نکل

 ا یدننوآ لامعتسا تاک یادی هدعب ینا زاررو وک «طخ رخاف هلتلوا |

 ر هد هفاسم هح صرب هوداب ما نیشاخ هدنساضق دادنر هلیض كمالو ی یف كمج ۱

 ربغ روند یلولح ه دتدسن ردشاوا هعقو ردن مگ هلمالسا لها هدناردید دآ هب رق

 ((للادصلا) رد هيا ص لالا تش ةمطاف لیچمار EN :دننزو تدحم (للحا)هرزواسابق

 همظعمیاهلزلح تذح | اذا اللات لوقت رد هنسانعم یلا یتموک. كن هند ر هدنن زولعاش

 كيج(نیتلولح) رد هب یقرب هدنس هح ا ناور هن هلي تنالوا مالو ھا كیح ( اتا (
 كاس هک تالحررب اعط لريح ) هاح وا ( رد هب رگ ليتك كالو یڪڈ

Jلحالح هدننزو تارغ ( لالالا ) رب دا كنروعر هدننزمو ها ( هلال  
 سس سس

 تست

 یک



۱۳۹۷ 

 ماو رلزدایا طی با هل مهم ماح یی اطعب رد راذدینم کلا لالطاوب اوو رغ نرببز
 pA لالجا رب ی ۳ تا زاد ,هب دم ا بیلک ن هللادہع چ لالا

 1 تر ردندآ تلخاطربو ET هب ت لاش ر هش ا

 ندنسهکل وا دحش هدننزودادش ( لالح ) همظعمیا *یثلا لالج دخالاق روید |
 شو هک روند هرغص لوس هننزو هاه“ ) هل الا ( ردیعسا كلو كجلک هبهکم

 مول نع یهن ثیدحل ا هنمو حراش)ا لاق هلوا ردنا و لواس تاساح تو

 هلاویح ندا لکا تا ا افلطم هدهب اهن تاساعتا من قلا ةرفیلا یا اللا

 رونید .هنەقانابقو كوين هدننزو هت اتکا هلال | ( رد)لصقم یماکحاو ردرسفم

 بولیزا دوخاب هتسهنادرب لوقیلع هنیرافبق هود هلت تاکرح كيج ( ها )
 یف هود نوا قرتوط هدننزو لاعتفا ( لالنح الا ( رواد هنالوا شما لغاط

 كةن لرو دوق بال ةلحا طقتلا اذا لحرلا لئجا لاق )رد ةاغام ڭەروشود

 (كإح> نم) همظعمیاهلالح تذخا اذا *یثلا تللتحا لوقت ردهنسانعم قلآ یئەوک
 هل ( كتل نمو ) هلن( ثالح نمو ۳ ىف كيج ( كلالح نمو ) هلی ج

 تاج نم یسهلج ( كلالجا لجانمو ) هلبرسک كنهزمه( كلالجخانمو ) هدننژو
 كل الح و فالح نم عف لاش ردکعد یرووا ن ی ردلیلعت هلک هکر دلمتسم هتسانعم

 هدعب بول وا نوجا یظعتیسادتبا تلج | نمی اكا الج الجان ءو كلالح اوتاتلخ وكالح و

 ایطعت اکس لوق كلن م هتلعف الثم ارز یدنلوا لامعتسا هدنعقوم لیلعت درهدبک

 لاهعتسا هدنعقوم,مدلشبا نوا كنس هلعسوت كر هديك بولوا كعد مدلشبا ی آ

 لاقب رد هنس انعم كلا نطو یالج یکلح هدننزو لوصو ( لولجلا ) یدنلوا
 هادی دشتكمال (( لا ) ولج اذایناثلا بابلایم الحو الولج مهل زانم نع موقلا لج

 هدننزولزلزن (لعطعتا )ردیدآ هلیق كچوکرب 7 نالج) رونیدهتعاج ندیانطوءالج
 ردهنسانع«قع الغرا بولصرمهوخ اس اذا ضرالا ف لی لاقب رد ووو

 | رد هنس اتعمقمالغ رای هنسن ر هدنن زول زل ز(ةلحل م لا )عضعضت ود زر اذا ۶ی شلال ےل لا
 ثاص اذالحرلا لحج لاق ردهنسانعمقهرغاج كو هکرح اذا ۳ لج لاق

PRیدآرب هللا ناسلو دعراذا باصسلا لیبح لاق ردهنيباتعم كل تب روک  
 رد e قمردشراقو ديعولاب هدعوا اذا االف لج لاش رد هنسانعم قتفروف

 لج 9 .د هنبسانعم كشك مت وفض یف تاو هطاخ اذا ا لج لاق
 اذا رتولا لاق "رد هتسانعم لک و و ااا سرلا

 لحج باس لاقب رونبد هدولب یلیدلروک *دننزو لیملسم ( لمتلا ) هلت
 لحر لاق روند هفدا نایلوا یت رهاظ تیعالصا تبولوافی رظ كت و دعار ا

 (ںالا) | رونید+ هب هود نالوا نا مات یوفو هبف بیعال ادح فیبر ظ یا لی

 یا لاج تیغ ر لاق روید مر ومعت لماش هارب رهو :لچ دز وکب راثرت

(۷۷) ERY 



Ah 

 ردندانعموب رگ لسو سرف لد روند هشش وب ولت روا ی ممم هلیس ودنک

 ۱ نیما دیهض و حف كل ذک لدو ِ ڪڪ ایس اک ردندیو ید هل نالواه:هانعم 4۶, دع

 هلرک رد هفرگت فورعم نانلوا ریبعت لک ۸ ردینا دروو رونید هکرع> یراکدید

 ید راف لک هروک هدناب كحرا 2 ردهلح یدرفم نوساوا یراصو یم رقوقآ
 ردند:تد یس رق یط قخ ن لجو رد دآ وصر هدنب رق هصقاو لحو ردي رعم

 لج لاقب ردق>هلوا یربهوا هک رونید هرب نالیروق انبو قجالآو ر.اچ لجو
 ردهنسانعمكلبا قفن هرزوا هنسن ر هدنزو لعفن( للحملا ) یو بر ثیحیا كتب
 اذا ؟یثلا لل لاقي ردهنسانعم لآ نغمو رفاو كنهدسنربو هالع اذا هل لاقب
 لا لاق رد هنسانعم قلولوا هدننزو لعافت هلمال دیدشت ( لاعلا ) هبظعم خا

 درص ردللح ييجج روند هیظع سا هدننزو یر ( یا ) مظاعت یا هنع
 هیهاد دوخاب هطخ یتیلات ردننؤم ندنس هک لحاو هک رد حراش هدشزو
 ناش ردف ردیعچ كلیح هرزوا روکذم هجو هل رسک كيج ( لا ) ردهلیلب وات

 راطحا اووذ ةداس «امظعیا هلج موق لاقي روند هناداسو ءامظع یرلپحاص

 روئلوا یالطا هن ومو رک ذمو هنعچ و درفع روند همدآ مد دروخللا سو واشايو

 نالوا هدنشابیی' دوحای روند هب هق اب دهب 4جوا لزاب ندنشای یی لوفلع

 ةهقا و لح ریعب لاش رونید هلح هب هان ولج هنککرا دوحاب روند هه ود کرا

 كندرب هجهقشب رونید هنلیبنزو هنسهفوک امرخ كوب هلیبض كيج ( ةلجلا ) ةلج
 درص رولک لاحو هلرسک كيج رولک لالج یعچ رونلشیا ندنرللادام رخ روئوا
 ردرمسفم اهلا یزد امرخ شاپ هدیدالا ةمدفه ردشدا, رارکت یو فلوم هدننزو

 هنالوا ربفح وریغصو میظعیا للجمالاق رونید هثیشنالوا مظع هلنرتحف للجلا )

 لیهذت(لیلصلا) ردشلطارارکت هدیوفل م ریقحیاللح "یثلاشرواوا دض هلکخد

 كيج (لجلا )لجل ااهتسلا اذاذبدلاتللحل وقت ردهنسانهمیلن وحی هما :یخدوب هدننزو

 لبااهتسلا اذا الج ةبادلا تللج لوق ردهنسانعم قللوج ییهیاد یخدوب هلیعف
 لحو ردلولحیمج هنسانعم عارش روند هانکلب یک هلیعض و یحف كيج لحو

 ریقحو لیلجیا لج یا لاقردهنسانعم لیلجو ردا یردپ تتعاجرب ندب رع
 تكمردکرب یتغیقو هود هلالا رولواردصم هل و لح و رولوا دض هلغلوا هنسانعم

 ردهنسانعم تیانج هديب هعج اذا لوالاپابلانم ةلجوالح رعبلا لج لاقت هنسانعم
 ۳ ۳۶ 7 كلی رطو یالح لحو هتینح یا كسش ىلع اذه تللح لوقت

 اوذخا اذا الج طفالا اولجلاقب ردهنمانعم قلآ یتنالوا مظعموموک كنهنسن ریو
 لالاوا ردندافلاو ماعسا هدننزو باح“ (لالج) رددآ تعاجر لجو هلالحاو

۱ 

 ١ هروک هللاي هدنادرفم كيغار هکرید مجرتم 4ناص,) هسرلیامیا سرشا لج عفر
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nee? “ocr zerrin n or umsنت تست و تا ساسان ال تیک تست ته ات قوه نو حل ات عن تست وش  

 بابلانم الالجو ةلالج نالق لش لقب ردهتسانعم قارا و ا ۴
 ردیف مھ ر رداکد ند ن اکرا ریسفت یرق كنتحاو كملؤم كاتحاو نسا ذا یناثلا

 هد ربا سد لع) وم مظعا اذا الالح لح لاق رد هنسانعم قلوا درز و ولوا لالحو ۱ ۱

 هدناشو ردق مظع ردنساه هکلال- و بولوا «ن-انههردق مظع هلالج هروک هنناب

 لیقف رولوا نوصوم العاو لحا تاو نه هک آ هک رد یهاتو ۶
 لالدتسا هتهنادح و تاذای فیصو هاکنآ ییالعو لح قحو مارکاالاو لالجل اوذ |

 هنفیدلوا لیبلحو یلاع ند هطاحا دوخاب ردنوه؟یدایا قاخ هک هایشا قحهئلوا |
 هنسانعم لحا لالح و یہا ردیبم هنفید) و لیلح ندنولوا اردا هلسا وح دوخاپ |

 ندزوکاذم یانعم ییا.هدنزو رسا, ( لیلا )رک دیسک ی :)

 ماعو رد هنس انعم مظعو هرز وولواو روند همدآ هدروخاسو واشایو ردفصو

 هل :یمج كلوا یانعم زدوا نانلوا رنبعت ییراد ناس ک دون هاب یر
 هد رابد نمو ردیدآ ثلحرر و رولک لئالح یعج كربخاو ها رسک كج رولک

 ماد لیطاوذ هدنع لوق لع ردن د رلذا لیلا لسمو ن ندید اب درعا كموق را

 كيج ( لا ) ردیمما ڭغا طار هدماتش ل لبخ ) رد ۳ هب یداو

 نایلوا, قیفدو هدرخو ردکعد م .ظع رول وا رک رج قزل ط لیلع بهو هاب سن

 ةقءقدیا لحال و قد هام ! 0 تا هنم و رولو | ع٤د وو یر ۸ هک رود هشت

  ردلباقم هنسهلوقم سالب کو اتالطا هن هوم ميلکو همر د وب و ةلیلحالو |

 را رب د زا هدب راق رونلوا رب مهد کا هکر رو ی ا لر هک | نالوا دا صحو

 0 بارغ ( ندا ] ردزراچ دلنحفو هر كيج هدنوو

 لالح و لالح ی E ردرلفصو هنس اعم لر لیل هد رلن و هدا زو

 نکناك رک د اا 4 رود" هد رفوو هم كب هن مت ره لالجو لیلحیا

 نالوا میظع یردق ردرظوم هد زو هارغ ( ةلالطاو ةا ) روید هنر

 ابا هال لاق رواد و ا وط نراقر نامه هلملح و رو اد هنیداق

iE ۱ ۱یعج رود هند انا رخ ولو ان قو ك ی و ایحا و اط ڪا ت  

 لاق ردهنسانعم مظعت قاولوا كنءیمه ( لالحالا ) ها سک, روک لالح
 ىلج اام لوق رد هنمان عم كمرب و نار رج یر ,لکدب د لاح همدآ ر و هیطعا اا هلح ۳

 یو ال رلا حا لاقد رده عام لوا لام روزو یوفو للا یناطع!امیا 3

 نالنلحا لاق ر و و واهس یسه زە سب و و هو | مع وا دس ان ناو ووا ۴

 یک ل الج هلی كيج (لج )ی ؟ دم رگنروتدهفل ولو انوا ردن زو و ( زاصلا )یفعطع اذا ۱

 رود هلوح هب اد ا ركى ا4 الو 4> ذخال اا رو د ںیہ و ر 1۳ ج ا

 لاق رد لالا کاک ردل "الح ی رد اجمد هل نوت ردیف لج ل وج |



۱۲۱ 4 

 دوم ( لونجلا ۱ ردلان>-ا یعج روند هدسرت رےہ لیف هلک كيج ( لفط )

 بابل انم الوھح رعشلا لغج لاق ردهندانعم لوا ناشی رب و ہد سز, حاص هدنزو

 عسا ا ملطلا لفج لاقي رد هن انعم كيك بوقح هلع رسو ثعشاذا لوالا
 تعرسا 4 خرا تلفح لاق ردهنمانعم كمما هلتعرم لرو ضرالا ف بهذو

 £ طلا لفخا لاش ردهنسانهم كمك هادعرمس یخدو ها راک كنءرمه (لاقجالا )
 كروب اسد رم رولوا یاس سل 4 و | ولشا یا م وقلا لفحا لاش و ع سسا اذا

 یا هدشزو روس ) لوفجلا ) هع رسا اذا «تلفحا لوقت رد هن انعم

 بالا لفج ىا لوفح حر لاق رونید هل ند يک بورتو ڪ هلتعرس
 لاق رونید هلروع ولشابو هيظعیا لوفح ج ل هب رونید هثیش ناوارفو روکو

 روند هلا هلثعرمس هدننزو نسح(لفحا و ) ( ةلناا ) ةريبك یا لوفح ةأرما

 نابح ققروف هدننوو لی زا ( لبغجالا ( ةعيرس یا لفحجو ةلفاج حر لا ش

 وانادیم قواو رونید هنشوق هود كاکرواو نابح ئا لیفحا وه لا رد هنسانعم

  (لافحالا) هنسم :ارمیا الیفحاجور/لاقی رونید هئروع ولشایو رونید هبا نروس
 ۱ | ندند رو قاخو بهذاذا للع) الف | لاش ردهنسانعم تک دلتع سس هدادز و لاعشا

 او اوقلطنا اذا موقلا لفجا لاقي رد ساهم كملنا تعزع هلتعرس بووق

 هفکنانلآ هلا هصک ندنز وكنهرحتو رونید هب یناسنا تعاجءدننزوهمام (ةلاغجلا )

 یددلیسهکرونید:- هل وقم كلاشاخ و راځ یی دنلیابوروبسكنیوصلیسو رونید هکوبکو
 تعاجوهماع ندناسنا يصف كنه ره( لغحالاو)هدن زو ىزج (لغجلا )رونلوا ری

 ميشماعو مهتعا- یا لغحالاو ىلغجلا مهاعد لاق ردنعطتم ییوعش هک رد دن ساتعم

 ۱ ثا وفح هایم كيج ( لغجلا) رونید هتعاج كن هنهسن رھ ےل )لقحا هان اه ھه هکیدب د رلصعد

 ۱ لاق ردهنسادعم تعاج عف كنافو كنم ) ةلغح الا ( یدزل وا جز ردیعح

 رو عطوه رب هایمص نوح ) لوغح ( مهتعا مش یا ميتلفجابو داف زاو هلفحا | ءاح

 1 لوف ىلع روادید a ه:سنا قوحو روند هنکو یک دوس هدننزو بارغ لافل ۲ )

 ۱۳۳ OD BE هل ییدر و قیسو زومف هبخاب و کو یوج اعم
 هکرب یقوح یجدوب هدننززو

 ندنیکا ناصد هالرت ندنفدد) ءا روکو روید هب یعاسو
۱ 

 ۲ هکرونبد هکو شافرق هددنزو هرم ( فجل ) رونید هنادلوا عطق نوا فیغخت

 | رونید هجاغا ناوارفو روک یرلقاریپ هدننزو هرم ( ةلغج لا ) روناوا ریبعت یغابی
 مسا كنهدءقلا ىذ هام هدننزو لفیص ( لیفج ) یقرولا ةريثكلا ةلغج ةرجش لاقب |

  لأق ردهنمانعم بام : د رلو ون تن وب سو رخ هدنزو لیفت ( لفصا ) ردیعدق

 وه لقب رونید هثثش ناینیوا بوبق ندنر ( لفاجل ا ) هلار شفنااذا كیدلا لفش
 كوليج( لالجلاو لالما ( ردیعا كسرفر ص وص# هنایذ وتو ۶ زام یا لف اج
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 نال عطا رک یا عع ضرا لاش روند هرب نالوا قوح کحو قو هدننزو ۱

 د وخای شعشوا یکجوب قو هدننزو فتک ( لعطاو ) هل سک كيج ( لعجلا )
 نالعا هیف ثرثک اذا ماک لععو لعحو لعح ءام لاق روند هبوصشاوا هدنحما |

 لج لاق رد هنسانعم قلوط هلیکح وب قو وص هانتحصف ( لعجملا ) هيف تناموا
 قاوا رودوب قر هلوا زوم مدآ ربو نالعمباپ "التما اذا عنارلا بابلانم المج ءالا

 لمح لاش ردهنسانع« اوا زا. و 9 سے اذا مالغلا لعح لاش رد هدسانعف |

 روند هنسب رواپ كنشوق هود هدننزو لورح ( لوعجلا ) اجوخ ناك ادا نالف
 ردبدا مضوم رب هدنن زو همه ( هلعح ) ردنعاچر هدننزو باتک ( لاعحوت (

J)یعصشالا ليعحو یرعضلا هقارس رس نا لسیعح ردندیماسا هدن زو ربیز ) لح  

 هنسانعم یطعم ىح رو هنسن ( لعاجلا ( ردرعاش ر ليعح ن بەكو ردن دناععا

 ۲ یا 2 رو 0۳ یا یلءاج وه لاش رد هنسانعم لنآ یصلآ ) لعتصا (

 توش رهمدآ رب هدنبزو هلعافم ( ةلعاحما ( دحاف هاطعا یا لعنح اف هلع مذ وة نه

 تعرس هدننزو هج رحد ( ةلبعجلا ) هاشر اذا هلعاج لاق رد هنسانعم كمر و

 ذستدق هللا هثلثم یا ( لثعح ) عرسا اذا لحرلا لج لاقب رد هنس انعم كلقا
 رفعج ( لدعا ) ردنداهتفو ءارق رد هیقآرفا ؛یطاق هک رد ناهاع نبا هدننزو

 دیدشو باص هدننزو نتعبخ ( لدعنطاو ) هدننزو لبهنک ( لدعنطاو )هدننزو
 لقب روند هلوتقم نان بوشش هدننزو لیبجصز ( لیلفعطا ) رونبد هثبش نالوا
 قعرادقآبو روا یراوس هدنن زو هج رحد( ةاغعجلا) ی لتفیالیلفعح ضرالاف

 لفن ) لفلا ( هعصق جسسلا نع 1-4 یا هلفعسف 4 وعط لاش رد هتسانعم

 ياسا بابلانم الغح هلفح لاق رد هنسانعم قع وص یتغوبق هاو هدننزوآ

 هف هی اذا نییلیلا,لنج لاشرب هسا تمرر تتورص ی وبا
 یا ندکیکو ثار ادا لّیفلا لفح لاق رد هنتسانعم كسرت یمق ليف هصاخو

 قلا هرشط نکرد ینلابو هاح ادا معلا ن ع لا لفح لاش ردهنساذعم قمریص

 بولاچ یدولب لبو لحاسلایع هاقلا اذلا كمسلا حلا لفح لاق ردهنسانعم
 تلفج لاقیو هتففحساو هن رض اذا باسلام رلاتافجلاش ردهنسانعم كیادافع 3
 كب (لفح ) هعرصاذا االف لغج لاق رد هنسانع قلاچم روند رطو هتکر ح اذا ملظنا را

 لفح باح” لاق رونید هباصندیک شو هافغلاش وبیروم وی ۱

 هايس ولر درو ردتن)هدنسهلکلثح رونبد هب هج رقیربا ولقایا ویضهوء«امقا رهدقناک اذآ
 و لا لینجا et رون ددب یکو ا

 CFESA ( ةلعح 2۱ ) را سیک كيج رد ن : نالم- یعج روند ناد رک نر هدیس راف



 روتبد هنکحو فو. و ۰ سیف اذكو جوجل یا لعح لجر لاقب رونبد هبیقر ندزوک |

 اهیاع العحو ] لات هلوقک رد هات ل و دز [ امایق مارطا تببلا

 تام و رفلا تاولصلا هلا لمح وح رد ةن انعم يرش رکحو الدب یا [ املفاس
 مکح رد رابع ندیدنء کی قر هلوا تعب رش فلاح رد همسانعم یعدب کو اه

 مزال هکر ولوا ءاکو [ نضع نآرفلا اواعج نیذلا ] یاسمن هلوقک  ردیلباقم رم
 یتسانعم هبراقم لعف ینا هماوا لخاد هبه راقم لاعفا نف رونلوا لاهتسا قرهلوا
 ضمن شهناف یب و * یناقث تقام اذا تلعح دقو * رعاشنا لوقک هسلوا نیت

 تاکرح كيج ( ةلامجلا ) روند هنککرا كنج اغا امرخ لوجو * للا

 هنیفس ( ةليعجلاو ) هدننزو لفف ( لمج لاو ) هدننزو "ات ک ( لاج لاو ) هلال
 لاو یر ایا روند هل او ضوع نالوا طرش هدا س هل امن م شیار هدننزو

 ی £ ىلع هلع ام یا هنلیهح و باشم تلای ح لماع)ا یطعا لاش یک یشارگ ۱

 یخ دبا نیم هطد یو لعح هد رئ یب هنر هدنزو لعافت ) لعاصلا ( هرحا

 هدننزو هباصع ( لاعجلا ) مهني « ولعج اذا "یشلا | ولعا-ج لا رد هتسانعم
 نالبردنوک لد هلاتفو ارغو ةوشر یا ةلاعح هلیطعا لاق روالوا قالطا هئور

 یر ڪک كيج هدنوب روئلوا قالطا هرجا لدب یر اک ابا نییعت و طرث همدآ
 لعج كتعىزغ اذا یزاغال لعام یهو هتلاعح تیطعا لوقت ردزاج هد هلیعش
 و را نیش a; Î کروند هبهروا ع هلبعطو یرک كيج ( ةلاعجلا )

 یا لاعجلاو ةلاعجلاب ردقلا لزنا لاش زنساه روند ید لاعح رلرر دنا بونط
 نیسیعد ترجاو لعح هدنلباقم لع هکر هلسک كەز ( لاعحالا ) ةق

 لاق رد هنسانعم تمرو ترحاو هل ها اذا المح هلعحا لاق رد هتسانعم كليا

 لاق رد هنسانعم كم ردنآ هرجا ندقاجوا هلا ءرواص و ءاطعا اذآ لعجلا هل لعحا

 رد هنسانعمقمزیفهککرارلروناچ راسو كيوک قاعاقو اعم اباملرنا اذا ردقلا لعحا
 قو هبوصو دانسلا تبحا اذا اهیغو ةبلكلا تلعحا لاق روتلوا ریبعت قالی

 ترثک اذا ءام نالعلا تلعحا لاق رد هنسانعم كلوا هدوص دوخای قشوا یحو
 الی رواج یسهلوقم دروقو كبوك قجاق خدو ( لایعالا ) هيف تناموا هيف
 هدسزو ن.سحم ( لعجلا ) تلعحا ىعع ةبلکلا تاععسا لاقي رد هنسانعم قیق

 رونید هپ وص شثوا کجو قوبو روند هنس هلوقم كپوک جاق شمزیق هککرا
 رونید هنح اغا ام رح رودو لو لعاروند هادف امرح هدننزو ر ) وجا (

 یک ر رد لعح یعج اروند هلال وا رهشربا لا هنسشع دوخاب هننال وا رتک دوخای

 لجر لاقب روند هیسک هفایق دورظنمدبو نیکرچو هایس هدننزودرص ( لعجلا )
 ینعاضواو لاعفاكسان ائادو رونید هیسک دناعمو جوجل وکنواویمد دوسا یا لعج

 سس ا جست ےس ص نتسحسس

 ةديس راف
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هدانعم لصا.ی > رک لب هروک ا مه ا مهد تكف) وم :
 1 لعق ردع وصوم هلاعفا مو 

 یعد لعف هل عال دسذل وا لامعمسا هداتعم یعنق ند هنآ للامم یک هرا هر اسو حنصو ۱

 قفط ۱ ردلمهتسم هرز وا هح ؛جوانوا هل: همه 3 رفو ردنیطتم یس انعم كاشلا 1

 قوا یرلشدا و قلسب بوانوت هر اشا یشیا  EEN لبقاو اثناو ذحاو

 لاعت هل وقک هک رد هن ناه م قلح ۲ E یا اذک لعش لعح لاق ر دکید

 لاعت هک رد HER هب وسد و ه دهن 4 هاملسراو هاناق یا 1 ا رع ار

 لعحدق ] ۳ هلوقک رد هنسانعم ر دقت ° ی یا ۱ ارم هند هسها نر 4 هل لع 1

 نو او و | لافت هلوتک ر اد هد انظم لا هردةیا [ اردق "ی ۹ دل هللا

 3 مهعباصا ن ولو 1 لاعت هل وتک ر زور یشلا ل اخ دا ۷ ] مک ةزر

 بولت انلعح و 1 یاعت هل ونک لد ae او م اهلا هباق یب هنسن ر ۸ مناذآ

 اهلا هللا عم نواعج نذلا ] لات هلوقک ر د E داقمعا ۹ 1 ه وعینا زر

 ١١ ] اطو دشا مال < كلذكو 1 لاعت هل هل ورق رد هثسامعم هی \ ° ] ۳

 Sail نمہکل لءەحو یاءتهلوفک رد هنسانعم كلبا ۷ وطن وداعا ندرخا یش یر

۱ 

۱ 
1 

1 ۴ 
 هک رد تاپ امعملمر دن ود هملاح و ه تقفرص رحا ندنناح و تفص رب ی كنس ر ۱ ۱ اجاوزا

۳ 
۱ 
| 

 کد لوح 1 لوت هل و ةک روشلوا ربو هلا قاق هد رم انستا ندنو ردو و دايم ربیصت

 8 رد هنتداعم بابا مکح هرزوا د ۷ ۱۳ اه ریرص 4 1 ست رف ضرالا

 [ نیلسررلانم هولعاجو كلا هودار انا ] للاعت هلوقک نوساوا لطاب كركو قح

 لام وتس 4 زل هق الع دقو قالطا د وجح ص وصح و موج هد سس *ی اعم سا

 ردروسحم و ودم هدن رب رزه ك 9 لاءواو بولوا هشسادعم قلق ل اصا روئلوا

 لاق و هعطو اذ 3 العح " یشلا ا لاش رد 4 انعم تاتا مس و لوجو یهتنا

 یا امت عقال لوڪ لاق رد هس ادعم قاقو ه نا ییا ضعب قوق ھەر لعح

 هدارو اهایا اظ یا ادا در ةسهبلا لوح لاق رد اعم كابا داقتعا و هریدص

 قعشلطرژ هرزوا هد ورا یص وصح  هلا 45 1و و رد ةت اتوم دعا نظ

 قعلشب بولنو هشيار و هلع هب هطراش اذا اذک لع !ذک هللعج لاق ردهنسانعم

 هل وق هنمو رد :SRE bO هرو لمفاو ذحا يا اذک لعش لعح لاش رد هخس اعم

 رد هنسانعم نيبو ارم“ یا [ انا نجرل دابع مه نيذلا ةكئالملا اولمحو ] ىلاعت

 زد هنسانعم كلا تسسنو ورعو اند یا [ اب رع اا رق هانلعح انا ۱ یاعت ۳7

 لات هلوة كك د هنسأاعم فر رشتو ایفا یا 1 ا 9 ۳9 ۳

 ۸یعکلا هللا لعح ] لاعت هلوقکو کا نف رش ی یا 1 اطسو ةما ما رکانلعج تاذکو ۷ 1
 سم سس سس سس رسسسحس بس



 قفا ۱ و ی اقا اب رو ات تک کا تا تا ےک ےہ و
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 فرح نالوا یطدو هکردەلهبشنت هبهود نالوا ضراع لرج قالطا لوزج
 بوک ینلاب یزوما كنهود دیواه لرج و ردشغلوا هیبشت هلورجم مانس یمبار
 ی ەد رو كسطف اذا ربعجلا براغ بتقا لزج لاش رد ةد ااف كليا رغاپ

 لاش رود هاب هد قوح ید وب هدءز ز و ربما ) لبزجلا ( رد دآ تاب 7 لزح و

 هرجا ( رپ یا لرز یش ) EES ( لزج هدن زو وا حج ) ؛ال لاو

 هک  Aهدم شرو فاع نالوا نتمو لیصا ی-هظحالمو رک هک ردیرلش وم

 ةيظعلا یا ةلزج ةآرما لاقب روند هنواخ كوي یسیرفص هلزجو روند هلو اخ
 روند هان كس اه رج و رود نم و ط دوسو رود ےس ۵ ي كغاو علا

 ) كيج ( ةلرجلا ) ركذيس إک ردیمج كنس هلک لرجا هلب+ كيج ( لزجلا
 رح لاش دات رود ید لز رود هنک ولب ام رخ كوب ها رم بگ

 حا لاق رواد هب هرات ر ندا تمجد رب و « مه يطع هعطق یا لرحو را ند

 یشاب یزوما ندنربتان یباغا دیواسه هود هلنتصف ( لزجلا ) ةعطق ىا هنم ةلزج |
 ه دا راغاب یاب یزوما هک رد هاب ادا قالوا شا وا وادح د واي سشاسک

 عبارلا بابلا نم الزج ربعبلا لزج لاةب رولوا روقچ یر, بوغچ ثيک ندارو
 هب هود نالوا هرز وا مھ فرو فو جا ) لرحالا ( لزح ا راص اذ

 ىشابىزۆنا كنود دن وه هل رم کک كرمه ) لا.جالا ( رد «ال رح ین وم رود

 هیش)ا لزح لاد رد هن انعم قذوا مو لوس كەم ر هدد زو

 ' قلوا شیدنا كنو یار بوخ مدآ ربو مظع ۱:۱ سماخا بابلا نم هلازج
 هدننزو باح ( لارطا ) دیح یر اذ راص اذا لحرلا ل رح لاق رد هنسانعم

 یراکتس ) ل ( لذا مارمص یا لا وا نعز ' زه لاش روند هنوسک امرخ

 روژلوا یالطا هیا وح هزان هیتر ره وح ) لزوجلا ( ردندآ عصوم ر هدننزو

 || نوکشود ندقلفراو روند هنب زالپ نيج رکوکو ااش یا الز وج تیار لوق
 9 یا لزوحا هاثس لقب هنسانعم E روید هرهز و رود هب هقان شخوا هدیامو رفو

 درص ( لزج )لرد نطب رب ندنس هلیبق هدنک هدننزو هنیفس ( هل رج ونب ) مسلا

 | هرو رغ ( هرج و ) ( لزج ) ردیبقل كنافع نب دیعس ندید هدننزو
 اإ ^ هفا هحوق نو زو تسس هدننزو "ارج ( ءالطا ) ردندیماتسا هدنرل و

 ٍ ۵ هغان نالوارلهوک بورغندج قاع هلذما اق یوق د وحای یرلشدد ندننرب و رود

 | شيا هلرمسکو ىف كيج ( ةلاجلاو ) هلو یصف كيج ( لعجلا ) رونید
 | هعنص اذا ثلاثلا بالا نم ةلاعجو ةلاعح و العح هلمح لاقي رد هنسانعم كاشيا

RRR SRR Raca RTE «(9۰۰ | 
 كف وه
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 ویق هاب سی كن همه ) لارحالا ( ردبدآ وص رب مت E دنع و ۸

 غلبف رفح اذا فاطا لرجا لاق رد هنسانعم قمراو هرب روو یو رک راز ۳

 قمرواص یغاربط هلا لا هد-ننزو هحرحد هلا هالتم یا ( 2 را ) لوارطا |

 E Û مد )لید را ) هدیب ءافس اذا بارلا لثرح لاق رب هب بالف |
 بول آ مامط رادقمر هدنشاب هزفس FTE لوش لواو ږد ا4 انجم تاید

 هدنک وا كلخ رلشب کم هلبلا غاص هحربارب هلا قلخو بردا ظفح هثلا لوص
 ج رتم رد" لک | یایط یمیدلغص لوا یسیدنک هرکص نیک دنب مفط نالوا

 رلبدایا بع 25 هدرو ص ات ومو حا E ت دب روھ ناب» درح 7 دوج هک ناک

 هب ه رد al نیک ا لحد رجلا لو لب ادا زا ید

 هندسا سد ۵ و هک را روند هنود کت 8 یرا كو E r یداو روئدد

۱ 

 ساک لع در ۳ نر هدعد

 یا و ءا ی سم هک رس ود ه یعاا هد زو ه> ردد ) هلد رجلا ( ر ول وا قالطا

 | یراخا | عف عقوو ط وقاا لع نا اذا لح را لد اي لاق رد هس ادهم

 ۱ و جلاب اک اک لدرعلا مش را 9 قو لود هک نم مو وهاد قبوذا مه ]

 ۱ لد نا ىل و اسا نا کحو لع وقم)ا لع ا ءس و ىلع الا بک وا د طرص

 هللا ءا لاو أا ءا اب روا هداورو مو وه و ةا یا لاو ماناپ

 هدننزو لیبګز ( لیبع رجلا ) نايس اک عررصالوا بیلالکلاب_مطاااب هامو
 ۱ تيح ) لا ( ظا یا لیبع رح یش a 1 روند هرس ظ.اغ و نوغو

 ین وط وا ماچ لوق لغ رود هن وط وا یروف هاو كن همج# یازو یھف

 بطء یارب ڈک لز ءاخ ل ش رول وا رعت قر وط هک روند هن وط وا ناق یکا

 1 رواک لار ج رو: وا یالطا 4 غيم یوجو 4 رو م طماا ط,اغ وه وا سدان

 رون واقالطا هر دآ 0 و درود تب و راک یا لرد "ی ۳ لاش ھل ر ہیک بم

 یحا- ص دم ّ تدارد نیم یر کس و یآرو ۶ا یوم مک یا لری لدحر لاب ۲ 1

 یار لیا لئاع یا لوک لر لاق روتلوا یدطا همدآ دیش رو لفاع آ |

 ظو) لا-ش رول وا فرع و 0 ظف) نالوا تس ردو تسار بویلوا تیک رو ۱ ۱

 لزج فدااام لاق روند هنمهزاوآ نيج رک وک و كيك رلا قالخ یا لر
 هک ردند).اک رع تافاحز هدنحالطصا نویضورع لرحو اسهنوص یا ةماملا |

 م هک ردن ربع ندطاقسا یتسدناب و ناکسا یعدار فرح كنور نلعافتم | 3

 a ل٤ 3 هلا هے۶ یاخ هد ورع بتک 8 رد مرا زر دو وا له هژرج 1 3

 ۱ وز < > رولوا ردہھد ل لزحو نايا ۳19۳ ید هداروا شل و Û هک 4تن ردد ود ص ۱78

 الزج نلعاقتم لزج لاش دنسانعم كليا ارعا یوق ص باخاز ءدروڪڪ ام

 نتساواد هود ا هروک ذم ورح هکیدب د روا اغ شات فا ا یاشا ی ۲



 ا

 ۳ ناز لوق هنموا روند لیذح هدن رغسم نوا ر < ۱ بول رل» ود

 هم و ردن و عا مطعن یر ریخصذ ۰ اساس را اهقب دء و لک ما اهار ذح i a دنا

 ط ده كق یشاومو باود رلبرعو ناهر بح امم ىا ناهرب لذح (ا لاسةب

 راردبا قالطا لاف لذح همدآ نالوا نواعمو قیفر هدنصوصخ یتیاعرو تنایصو
 ندبرع ريها- ثم ( ناعطاا لذج ) هنساپسب یقیفر یا لام لذج نالف نولوقپ

 .قهروطبولیک د یک جاغا هدننز ولوصو ( لوذلا ) ردیبفل كسارف نب مقلع
 دلت ۵( لذا )تنو بضصننا اذا لوالابابلا سالوذح يذلا لذجلاقن رد هنسانعم
 حرف اذا مبارا بابام الذح لجرا لذح لاق رد هنسانعم قلوا ناداش

 هیسک ناداشو رورسم هدانزو نارکس ( نالذطاو ) هدننزو فتک ( لذا (

 لذج لحر لاقب ردشملوا دراو هدنناونع لذاج ةرورط هدراعشا ضءبو روئید
 رد هتسانعم ثامردنوس یمدآ رب هلرسک كنهرمه ( لاذحالا ) حرف یا نالذحو
 هحرفا یا لذتحاف هلذحا لاق ردهنسانعم كعوس هدننزو لاعتفا ( لاذتحال )

 ردباربیغت ییمعط كدوس نالوا هدنحا Ee همولط لوش ( لذاجلا ) جا
 توادع نیک هدنن زو لعافت ( لذاصلا ) ن الا مط ریغ اذا لاج ءاقس لقب هلوا

 هدننزو هحرف ( ةلذجلا ) اوداعت و | ونغاضت اذا اولذاڪ لاب رد هنساتعم كيثديا |
 هلوا شغاف ج روق, یرازیافو یرلقوبح ندمناز وص هک رولوا فصو هن همعآ لوش

 هل دن ( لنا ( شطعانم ینعد اهنادیع تدعح و تن اذا هلذح ةمرك لاقي

 تخ-وكي دوخای هفلشاط ولجاغا لوق ىلع ردهلرج یدرفم سب رونید هرلثاط
 كب لحرب رولوا ردصم لرح و رولک لارجا یعج روتنید هاکم نالوا ظیاغو "
 باص اذا مبارلا بالام الرج ناکلا لرح لاقي ردهنسانعم قلوا ظیلغو یاقو ِ

 هدکنو رونید هناکم نالوا ظیاغو كم یغاربط هدشنزو فتک ( لرجلا ۳
 هنسانعم ناتسکنس رونید هر قاشاط هدننزو رقعج ( لورجلا ) ردلارجا یعجج

 رواج 1 ندرلرواج 22 ردق ةا روندد هنایق لا لوق ىلع هرلغاط و

 (هلورطاو)هدننزو طبلع ( لورجلا ) ردیبقل كراش مان یسعلا ةئيطحو ردیعا

 دی ل دک اک (:لایرطا ) طونید مرب یا هدراتو هد زور .ةطبلم
 هن رجاكن ونل ١ بهذلالایر حو رجا غبص وهو لايرجلاب هغرص لاقب روید هب هبوب

 هکنر صلاخو یفاض اقلطمو روند هنسهراصع ناتج ادءا كروپصاو روتید

  كنءهداب لوق لع .هنسانعم رج روئید هي هذابو نوسلوا یراسو یزمرق رونید

 ردیعا یرلسرف كنبرم ریهز نب سیقو كننادم نب سابعو روید هنکنر
 كيج ( هلورطا ( رونید هنکنر دوخای ه هداب یتدو هلک كيج ( لر 5

 بدنح ) لورح ( ر دی دآ وبص ی هدب د دراو ىم ەلیبق ییغ هد دح رايد یالعا را هک

 هدننزو
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 هدننزو لاتف ((ل او )هد زو هام ( هاداسا ) ریذوداه
 0 لا ۳ دععاخ اذا الادح و ةلداح .هل.اج لاق رد هتسانعم كليا هعصاخم |

 دمو لدح لحر لاق ررابد هم دا عزانمو لداحم ك ید و هد زو بارح ۱

 روند هیاسنا تعاچ هدننزو دعقم )للا ( لادجلا ددش یا ل دمو |

 اه رد هتناحم هک او ترطفوت تصدوریفدآم و متوو

  TEA TNشرف ۱

۷ 
 تی دیلی منو مدیا مایه ترجمه حس جم

 قد وا مک و ك هدننزو لوصو ) لودجلا 1 عراق هع رص یا لدحعو لدعاف

 فتك ( لدلا j بلص اذا لوالا بابلا نرم الوذحا *یفنا لدح لاق رد هتسامم ا
 روند هش نالوا ته هو ك ردفا و ا هدنن زو لدع ) لدجلاو ( هدنن زو

 ا لداحم و عزادم ك هد زو فک لدو بلاص یا لو لدح یش لاق

 رد ھے ناخ قز یا ردیا تم وسح و عازن نخ رادتفا ن ع 4 ۳۹ ) لا ( روند ۱ 1

 اا ان لتقف ماکحاو و اه لر زا دقو هتم وصخ A 8 ال دح لح را لدح لقب

 ك

۱ 

 شوق یمهلوقم نیحرک وک و رد هنسانعم هیحانو «تاک اش یا هنلیدح ىلع لع

 هب و وا رد ر هدب ز رط یاموک برع نساقب و مه رط و یوالا مو )اح یا مه

 تن هلیدج ردندناوسن هاعسا هللدحو زریک رل واخ شباحو ییایبص برع هک روند
 یروع روند ی حج هدم رده دلو كتعاجر ندم هلن راجو رگ ن عینس

 روند همدآ ناب یسقف شوت ی راک دید هلدح ه.ابزو دادش ( لادجلا ( هدننزو

 هلیس  لعاف ےسا ( لداجم ) رد هدلنرب ندنلاعا لصوم هدنزو بارغ ( لادح ر

 ورح ) لودجلاو ( هدننز و رفعح ) لودجلا ( رد, دآ هداب ۵۸لاو رواخ ۱

 هد.ن زو هرس ) 24 ا ( ا فور#م 4 هساخو روند ه ریذص ۳ هد زو

 ءثید یسهلوقم وهآ هلرک كنءرته ( لادحالا ) روید هلا نواهو كد

 جاغا هلئوکس كدمج* لاذو یرسک كيج ( لذا ) اهدلو اسهعم یشس اذا
 روند هنک وک و هن وا نالف ه رگصندک دنک یسوروط یرقو كس هلوقم

 رولواهدنز رظ ید ی اد ش هسک تام رخ : هکر ونود هو ونک كحاغا لو لع

 هلوذجو لوذح و اب ی رج سنا لادحا یعج رد راج هد هل حف كیح

 باهذ دعد اهربغ و ةرحألا لصا وهو لذلاک بصتنا لاش هلیعص ز له رولک

 قرار نادیعنانم لحلا حرام لامم یلعامو ة رهلا لوصانم مظعاموا عرفنا

 لاذحا یعج روند هم بس همت نالوا رهاظو یا كغاط و روند هنحوا تكنباق

 یروید لرشو لیلف یا لالانم لذج هللا رونلوا قالطا هلام هحزآو رولک

a ۳كيحک وزوا را رکید هنغاتب زر هود 3 روند ار ام ار  

 هل دح لع موقا لاه رد گنسانعم هقب رط و بواساو لاح و رود ساق قحود

 ۱ ی

 دیظلا ادعا لاش رده انف قوا رک RENE بولت ورق یدلو تا ويح

 ۳ ا ب ا ا

 رز ۰ ۷
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 ناوح راسو وهآ رولوا ردسء لدجو روډک لودجو رواک لادجا يمجج رد راج
 لرد لاش رد كماس ادم یلوا ردک بو وا هنس هق را یسانا بوئلقوق یری رواب

 لاق رد هنس انعم كل زوا هلبنسو هما عبو یوفاذا الد اهرغ و ةيبظلا دلو

 اذا دد لاق رد ةن انعم قش هر ندا رو عفو اذا لدع) ف بلا لد

 هدانزو ربا ) لیدلا ( روذلوا قالاطا هرارمو رق لدحو لادا ىلع هع سص

 ند غودن هک. رونی همیا ی رلکد ی تنور هودو ررند هرالوب شاروا ند هیدن

 هک روئید هتل ز یرک دا راع حاشو تك رع فا سو هلوا شل روا ندلمژ د ورخاب

 نام لیدح و هدمنز و تنک رولک لد یج رز رونفاط یراو لئاج هنبرلئدرک ۱

 و فیطلو بس انتم E لودعلا ( زادنتیمسا كني رغوب رب ك رذنم نب

 لدح 8 ۴ لاق ا فو ه و ضع ::نالوا شوحو دن وق یک ر روق ) لدحالا )

 رد راک دتبا رببعت رفاج ند رویط حراوج هک ردیسا رقص لدحاو یطلا نسحیا
 همع هلا یاد ی رانا رذ وا لدح او رد لداجا يج روم د عرج ۵ لمس راق

 ویو ردیدآ كنس رف یدنکلا نوک یم نب سالو زدیعسا یسرف كنيرلتمدح
 < روف هل سد زو* ارج ) ءالدرطاو هل هل ودا ( رددع-آ ی ہر نان ږی ےتم ند هل دح

 ۱ طلا 4نسح یا ءالدج و لود قاسم لاش رو وا فصو 3 ردلاب لقفشف او ل ۳9 زوکو دن و

 الال عررد لا 4 هل ص كيج رد لدح یعج رو)وا فصوههرز شلوا مکحمو ۱

 كکوب هنرطر یرلقل وقو رد دآ كبك یی درب ءالدحو ةعکحیا دج عوردو

 ی رع وط هف رطر و نذالا هينا یا ءالدح ةا ip لاق روید هنو نالوا قد روبقو

 رول وا فصو <A راغد لزق ناقح ندن نغا تكنهود نعي هب هق شش نالوا هح رو

 ردلم دسم ۵ هیحاتو تعحو « دننهح كيا رو هائامیا ءال دح 42 نقش لاق

 هلندی همدم دن ) ىلدحالا ( هّتيح او ههحو یلبعیا 4 ال دح ىلع بهذ لاق هنمو

 9 وک ہل زو رانه ) لدا 4-۳ ادم رق روند هرقاح یک لدحا یتدوب

 ۾ هن اش دیش لد یف *یشع لا لوف نم و حراشلا لاق ردلداحم یهچ هنس انعم صصارودید

 ۱ ۱ عضومر وروتید همدآ ع یادم و لدا ج كل لدحم و ردط)اغ یر ءے ہت ریصق هدار و رصققیا

 | ةلادجلا لع هاقلالاق هنس انعم لضرا رونید هرب هدننزو هباصح ( لاذ ا ) ردیدآ
 1 رد بیو رز لوشو رود هلاسم وق ه> هتف وب ضعبلا دنعو ضرالا یا

 ۳ هب هم رق هد رح هح و وا یرلذایاو هل وا شفللشی بوئلیم رک د نکلبویخب زونه

 ۱ هد زو لاغفنا ( لادجالا ) رد هنتسانعم قمش هرب یخدوب ( لیدعلا ) روید
 ۳ الدح هلدح لاق 2 قیا قحا هر ردرلع واطم هدننزو لعق ) لدعلاو (

 لدحاف



 ر

Nore 

REE ۱رد منا ی نشب ب و رم + سرت ر 71۳0 لعج  

 ثلا:لابا_ لا نھ لی ه) ع> لاش رد اعم قلاج هر رولوا رد صم لعح و

 ( ءالحلا ) هع رص اذا هلعج لاق ر د هتتس انعم لج ( لیعصلا ) هعرمصاذا

 ر هایت وے هدنن زو لیح ( لا ( رونید ههیطع قا ؟دننزو *ارج

 هب وغآ هدسءنزو با رغ ) لاح إ ( رد همت ایف عوصم شعتاچ هر هدءذزو

 ك لوقلع ی هود مدآ هدمن ز و هح رحد ) زار ےل | ( EF 3 روند

 . نکن ز نکیا ریقف واي راکموا الا راساذا لح را لدع» لاش رد هنس ۲۶م قلوا

 ىلع قمقب هر :ی هکر و رقف دعب یختسا اذا نالف لا لاق رد همس انعم قذوا

 قم ۳ دل وطو هطب روا اع سو اذا اب "الف لوح لاق نده ادعم قلعب لوق

 لو ع> لاش رد ۶ ۳و اعم تم ردکر لامو ا ۱د۱*اب الا لا لق رد جات انعم

 لالا لږددخ, لاق رد هيوم اعم یشوق هبارک بورادوط یر ه ودو هعجاذا لاا

 یاب راه هدند ز و زف ) لدحلاو ( هدددز و رفود ) FE ) اها کاو اي اذا

 روند ه رودو هدندزو لرهنک ( لدحم دا ( رود هالغوا زوم” ولط هنژا نوغب وا

 هدا زو ذفنق ( لشح او ) هدا زو رفعح هلا همم نیش ( لشعا )
 هدنن زو رفعح ( لی 1 ( روند 4 مدآ هالاحو تسحهدننزو طبالع ) لشاعل | (

 ۱ همدا ر کو لہو ریثک شدج یا لف جم ربمالا اج لاق ر وند هرکسع قوح

 نوش هد زو هرهوحب ) ان ۱ نیبنخا مطعاا یا لئعج لحر لاق روند

 هذش هنغادود ناسنا هک یک كشاو رطاقو تآرونید هنغاد ود راو واقن رط

 هحرسروت هاد یبا هدنرادقم یر ولف دن رزو جا كن رالوق كنيس تا و روند

 ردصم هلنحو رولوا ؛دنز رط ان قلخ ا هنر ره كرا هرهمو هل رلناشذ
 RE دآربو هادرو هعرصرذا هلفع> لاق رد هنس انعم قلاجهرب بوئآ روئوا

 ( لفصحصلا ) هلمش هنکب اذا هلغج لاق رددنس انعم كليا تاکساوا تیکت هلیلعق |
 ) لفئنع دا او اذا م وا لف لاق رد ا هک ف انعم تک رب هدن زو جرح دن

 4۸شلا طت ءلخاا یا لا ءح لحر لاش رود دمدآ قاد ود نیناق هدنن زو لیفت عج 1

 ولناج واتا ن وند و ١ یایر 9. دن راذزو دفنقو _ فا حب هلا ۵ رم چه نخ ) لدخجلا (

 ال ادو ی ےئف لیح ) لدلا ۱ نیس رداح یا لدعج ۰ مالغ , لاش رود هن الغوا

 لدح لا ردعح هل وا كکو م ایک هک رد ایی او | مکع 1 تر هل و

 دبدذو یوق یک قزاق لدجو 9 و مکعا اذا لوالاو ین ابا نمالا دحج لبطا |
 نوزوا نالوا یکحم و نیمه كناطعار اسو یرلةایاو ی رالاو رولوا قالطاو کذ نالوا

 . بولوا .مکحو:نوغوب یک 2 !ونک هکر هکرونب د هکیک لوش هدندیو ون وا قاط هک |

 سوت اسم رسان یا وسیله ی ست تسبیح صحیح سیال

 سکس



 نیدلا ءایض طظفاخا لیدطا دحاو)ا دبع ن دو ردن دسلدنا لب لیطا عن د

 نایلیخا نجرلا دبع ن دجاو یع ن جان دو رد وام هويات لب هدماش

 یدنل وا رکذ 6 روئید هب انا تعا هدننزو ریما ( لیبلا ( رد رلژدحم

 هح واا لیب> لجر لاش هدهو روتید هب هن هذ نیک رج و ظباغو قاصت افلطم و

 رو ( لوبح ) رد هبصذ ر ندنلاعا نیرح هدنن زو هنیهح ( هلیبح ) هصبقیا

 یو عونصم ندجاغا هدننزو ذفنق ( لالا ) رد هب قرب هدنبرق بلح هدننزو
 ( لهبجا ) یدنلوا رک دهددنبهدام رج ( لبربح ) رونید «غانحوهب هطاوق نیلاقو
 ( لذا ) فاجیا لهیح لحر لاق رونید همدآ زسقثفایو قلصت هدننزو دنرم

 ب ولوا روکو قوح هدانزو ربما ( لبنا ) هلنوکس كن هناذم یاو یصف كيج

 ابقو نيلاف قرهلواهصف لوف ییعرونید هجاصو«ةلجاغا بوط شش راص هرب یرب
 هنن ر یر بولوا ابفو قیص اقلطمدوخای روند هنئالوا فیشک و هارددوخای هننالوا
 ( ةلویلاو ) هد زو هلاصا ( 2 انا ) روند هثفش نال وا بوط قشمراص

 ةلاتح لثح یشلاوارع+)ا لثح لاقي رد هس انعم قلوا لیئحهنسنر هدننزو هموع

 یربا هدنن زو ه رو لا ( اب ٌدح ناک اذا ْس 4 انا و عیار زا با _ملا نم و و

 رونید هجاغا یربا ناوارفو روک یرلفاربیو یکرمردلاح یمج روند هب هک رق

 نشوف هدننزو زازمعشا ( لالیدحالا ) ةمخلا قرولا ةرباکلایا هلذح ةرحص لاش

 یجش تواو هشبر شف اذا رب اطلا لاثحا لاق رد هنس انعم ق٤ رابق نر

 هغم الشب هنکرح بونابو دوخاپ قعشراص هنر یر بولوا روک بوم درس

 نکماو زئهاوا فتناو لاطاذا تبلا لأثجا لاقب رد هنس اتعم یلوا لباق هقلو و
 شد را لاج لاقش رد هنسانعم قهرابق بورروا یرلیو كشوقو هباع شضیشنا

 نالف لأنحا لاه رد هنسانعم قغ اب .هلانفو ست A PEE مدآ رب و شفتنا اذا
 روند هپ هنسا شب رعوانا ءدنن زو لععش*( لئذحا J شاو لاتعال دهم بضخ اذا

 بوربص ىب هنسنرب لي هلرصف كيج ( لالا ) رونید هثیش ناروط بولیکیدو
 (لانجلا ) هتلفج اذا لوالا بابلا نم الثج خرلا هنلثج لقب رد هنسانعم كزلیا
 بول وا نارخ هدنن زو هملع ) ۳۹ ( روند هننشوق رافیوط دتزو بارع

 هب هج وزوهنس انعم مارونید هی هلنینحف ( لثلا ) رونید هبرلقاربب جاغانالیکود

 كنهل هم یاحو یصف كيج ( لا ) امهبرسفو لثلا هتلکش لاقت هنمو روند
 هنکب كنمهقیرآ و ۱۳۳ وا هو هری لکابق هل وکس
 هنکحو ق ولو روئید E NS بوسعي رولوا وب هک رونب د

ET Faی سلوک اوت ی ۵ راه  
 لحعحو روند د هرل هودهد رخو 9 e OSES ات یی لحر لاش رونید همدآ قو
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 ۱ ا ای 3
Eلا نا  

۱ aan 

  REب لو d2 ( Eداو) هو نا 8 1 ۹ 3 روندد هب .4)

 دعاجو دما یا دریک رایح و هلبح لاق ردهنساتعم تعاچ ب تما هدد زو هرم ط

 هيام كم ولو لصالایا بلا یوقوه لا روئید هنماسهو لصا كلهن نرو ۱

 جلا ديج بو هو رونید هكا قح هتالوا a نالوا یاوقو |

 ردزاج هل و هدسانعم انس روند هک رواو رد هندسانعف تعاجو تما هلیعض ۱

 رد همسامعء تعط و تفلح و رود هع :تما دوب هدننزو ه رمط ) ةبجلا,) ۱

 روند هنساحاو لصا كن هنسار و رد هدسانعم ترک قلقوح یدو هدننزو هق رح

 تعیبط وداهنو تقلخ شلدارب هلاصف ( ةلبجلاو ) هلال تاکرح تب | هيجلا

 + ( لابلا ) هتعیبطو هتقلخیا مرکلا ىلع هثابحو نالف ةلبج لقب رد هن هام

 .ندب)او دما یا لا مظع ريڊ لاق رود 4 دن و دمج هددنزو تاک

 هدنن ایم علس هللا هیع افاو زدیدآ غاطرب هاب رق دف هدنن زو ریز ( لیبح )

 رددآ هدنب رب هدقشم د لحاوسو رول وا تبان یرلح اغا ناب هدنآ هک ردغاطر

 نویلیبط ا نود علا دیعس واو ثراطا ندعو نیصحن لیععاو رايخ نب دیبع
 یابو یصف كيج ( لبح ) ردندنلاچر یسن هعاضق :لیبج نا اضرو ردنداروا
 دجاو نايل ےکحو لیعتان یسوم رد ه رفر هد هلحد یطاش هل جلد نت

 هلبرسک كيج ( ةلبحوذ ) ردندن آ نویلبلا نوئدحا هاربا قهءاو نادجن
 رد هدلپ رب هدنن ایم امتنص هلا ندع هدنن زو هفرغ ( هلیح ) ردع وم رب هدنع

 هدننزو هلا هلمالدیدشت ( 2۱ ) رد هندانعم هایی هدنن زو هنیفس ( ةلببا )
 هدننزو لیعفت ( لييجلا ) هنس انعم هب دحج هنس روند هل قلقا اروفو قانیق
 لیعفت ( لبعتا )ء همطق اذا هلیح لاقب رد هنسانعم قدهرغوط بوسک یی هنسارب
 هفظنتسا اذا هدنعام لب لاقي رد هنس انعم قلآ یر وبس یهنسن رب هدننزو

 رونید هئروع وا هدوکنلاق هدننزو بارع ( لابعلاو ) هدننزو هرم ( ابا )

 بو ان نامعو لعن نایلس ندنددح رد هدلیرب هدماشرګ لحاسو رددآ هب رقر

 : ردعض ومر هد زا حح ورد هب رقرب هدنساضق نب رح وردن دنا نويل بلل ا بیعش نب نجلا دعو

 هلبح ردن دیماساةلبح و ردب ورمند رل ضو ینیدلواب وسذماک ایلعن لاعلس نانلوا کرد /

 دیعس ناو برک یاناو رعشالاناو كلام ناو قرزالا نورجن ةلبحو هرا-ن
 دمطع 3 هل حو مه ةلبح و ردن دادا ثتاذ مان 4. ین قر هبلوا بوس و

دناسغ وله زا مت هلو رد رلذدحم
 و دن ی "لیلا نجس ا ت ا ر
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 كلذک هناثیذودبكءوفر لب و رولک لابحاو هک كيجرواط لابجو هدنزو
 كسءو لبح و مهااعو مه دیس یا هموق لبجوه لاق رووا الط هنلضافو مع
 لاوح ن لبح ردند ایا لبجو لیک یا لاح نال لاق روالوا یالطا هو 2
 هتکدءعناو هددنب برع قارع هلي هک )وا: ناه!رزا ( لا دالب ( ردن دیایعا

 ن نسح ندږد# دنرابع ندلید دالبو سرافو ناتسزوځو دالب هن هکر وند
 ماأجاو یاس ص وہ هنس هلیمق یط ) نالا ( رونلوا تسذهاروا لتحمل ا ىلع
 ردهنس انعم قهراو هغاط هلک كب همش (لابحاا) رواوا ند طا هناط ترا

 ةلبحا لاق بهن انعم ناو لر ی.آ و لابجلا ىلا اوا اذا موقلآ ل رجا لاقب

 كجد اما
 هسک ناراق وبقو لرقلا هياع تععاذا رعاشلا لبخا لاقت ردلمیتسم هنس اعم
 و شابقا بو) را وشد زوس هعاکتعو 2ل یا البج هدح و اذا

 ربج و روو باص)ا نکا ب ادا رفحا لبحا لاقي رد 4:مانعم قم راو هر كب

 دک لح لبح انا ولیحا لا رد تب فا یا وا ل: کک ید لدح

 تا رسم ات هی روال و یالطا # لپ ( لی a8 ) ۱ رک دیبا

 هدنسهب غاطو ةيها-لاب یا لا هاب هللا ءامر لاق روئلرا یالطا هب هیهاد و

 هوك ةغالا مظع ( لوا) رووا قالطا های شلزود ند ج اغا نیق تبان

 هد: زو لج( لیا ) مظعیا لوب لحر لاب رووا یالغا هدد رکی

 al مه ج لاق هنعاذعه قار رولوا ردصمو هنسا عم هحاس روند هنو ۰2 حوا

 لاق رد هنسانعم تامردناتعبط هلتعبط ریو مهتلخ یا لوالو ییانزا بابا نم البح
 لبحو هربحاذا هلبح لاق رد هنعاتعم كإلا روزو رو هبط یا jE لب

 سأرلا لبحلحرر لاق هنموردهد- اعم لو روند هثیشت هدنکو ظیلغو قلصت
 هتدانعهرذک روخد هک قرح هلی یرنک تی ( لب ) :والخ" لیلفیا
 مات لاق روند هب نناانا تعاچجو رو د هح اغا ی ریو داری ط نوح (لبا )

  (لجاو)هدن زب لدع( لبلاو ) هدننزو قنع ( لب ) ةعاجبیا سانا نم لبح
 هدر وهدننزو ریما (لیطاو)هدنزوهرع(ةلبطا و)هدننزو رهط (لیماو)هدننزولدع
 هقوا شلنو زستشناب و قاصت هدنزو فنک ( لبلا ) روند هب ین اسنا تعاجج
 :شاراو قلصاو نوفو افلطم ضعبلادنعو یربل قاطایا لبح رس لاق روند
 رول وا لورم تورا دنک هکر وی دهن ره یازرد ندروعد 4 ٌدیدو رود هی هنسن

 بز باس ۵ رد لوڌ ىلع انساتا هحو روني د هزو هلن مسکو نا كع> ) جل لا (

 هجولا ءا ةلطا ةحاح ه اش رونید هني نالک لباقم هرظا دوخاپ رواد
 بیعو رونید هروء هعقلصت وهدرک نوغوو ءد» كلبقتساام یهوا هترشی را

 ١ رح هب لا ۲ یه راد هم گر هو رو و بیع یا = هیفاع لاشه رد هت ساتم هرقل 4
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 هراوط نارباق رغآ یسعرکسو روند همدا نالوا عبطنار و خیطب هداغو راک |

 یلع قلوا قجا مدآرب هدشزو لوق ( لوثا ) هلیض كال ردلو هج روند
 قچاذا الو لحرلا لا لاقت ردهنسانعمكم رواب یمن اش نونح اعو هدندنک لوق

 نام لا لاقش رد دهد اتم تکود ىي ەنە نالوأ هدیاق و مکس مو ¿ن نونجلا هیف وا

 ردم#ا عج ناک لاک بوک تو قاتل ا قولا ) هیئام بصاذا ۰ هعولا
 لو اهدننزو «ارج (ءالولا) *اطنیا !ةل وا حاب الاقب روث دهانه ناربافو لهاک
 مدآ رب فرم هتم هنفاشایوص هرم بال ون عنو ةئ ون یا ءالوئاش ك
 رفعح ( للهث) ردیعا لحرر و ردبدآ كعاطر هدننزو نا ( نالبت ) یدیا

 ردند هلطاب سا .دوخاب ردیعما قرعم رغو لوهم ان ایزو بدنحو ذفنفو

 وهلاقب رد راو یرلببس لعف نژوو تبلع هکرونلوا لامعتسا قرهلواف سمت رغو
 هرزوارب هلندئصف ( لهثلا ) E ءاعسا نموا فرعدال ىذلا ىا للهث ن هلالضلا

 ىلع طسمنا اذا عیارلا بابلانم البث يلا لث لاش ردهنسانعم كفش ود ب وليا

 ( لیثلا ) ردعضوم ر هدا رف E تس هدنزو روا( للا ) شرال

 لوق ىلع روند هنفالغ یرک ذ كناوبح راسو كن هود هلیصفو یرمسک كنا

 هدننزو سدک رلرید ید ليث ردیدآ تابن رب هل رک كلا لیئو روند هنب رارکذ
 قالغ كنب رکذ هدننزو رجا ( لبئالا ) ردتح هوا تاب یرلکدد قرا هدسیکرت

 ما نطق هسیک ( هلی ) هلب رک كنات  رواک لی یمجج رونید هود نالوا ثثویب
 ردوصر هداح

 ۷ یادم نک بودیک هنوا یرب هدننزو لمح ) لأجلا ( )* ¢ جلا لصف *(

 كمردکرب یغابیو وب و ءاجو بهذ اذا ثلاثلا بابلایم الاح لمرا لاح:لاش |
 یوصلارزا حس لاقش رولوا یدعتمو مزال هلغلوا هثسانعم "تر یدنکو رد هنسانعم

 لجرلا لثح لاق رده:هانهمقلوا لاب وط هللاحف ( نالالا ) عمتحاوا هج ادا

 هدشز و لالصفا ( لالشح الا ) ج رع اذا عبارلا باسبلا نم اال أج
 عنف ادا هع لثحا لاش رد هنسانعم قفروق ند هنسن ر |
 هنع للئح لاقت ردهنسانعم ققروق بویاکلب یخدوب هدننزو جارحد ( لالثا ) |
 فرم ےن مرغ هدنن زو هردیح ) هلابحو ( هدنن زو ردیح ) لایج ( عزف اذا الالئح

 عینط رونی دهن التر مص هدننزو ردیح قرهلوا مالءاب ف ر عم (لابم لاو )هلون (لیحو)ق رهلوا

 یا حرطاةلابح و هنک رح كنهراب هدننزوهرديح ( ةلأيملا ( هتسانعم 1

 e لبجلا ) رددآ عط ومر هدننا راد رایدهدنع هدننزو رفعج ("لتبح ( هنیتع

 رک و ظع هرک روند هوک هدیشراف رونلوا رییعت ْغاط هک روت هنمزادنو اقلیم

 _ سلقارولک لبعا یچروندهنقدوخ هکا ووا ر و و!لیو

 كلا ) ۷١)
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 یلک وک هدا زو نسحم ( لیلا ) هلواردبانیوشتولج هتمافاهدن آ یاسنا یف طل
 لمھو لما دلب لاش ردفدارم هدیاب یا:همهلا لمان و رک ذیس اک روئبد هدوس

 لمم نبل لاق روی دهدوس یک و یک یدو هدننزوتدحم ( للا ) مانلالمح ناک اذا

 كنج رک وکی م: ردندنفاصوا یرلن او تا وصاكنش وف نج رک وک لم وة وغ روذ یا لو
 ماډلا تعم“ لاف هنمو هیلیا رادهئشن ېک هاب یعماس هک ردیشتوا هنوک لو

 عشا ( ةباماثلا ) هلوص ممس؛نمرکسبیا لی داکیوب رطب یذلاوهو المت وصب

 هعنصد روند 42 رهص هدنزو لج صا ( اما ( ےدیدآ وص ر هد دروب یم هليءق

 الی یلاقس ل وقت ونلوا قالطا هدوس یدک | هدنن زو ربما ( لیلا ) هنس انعم

 ( لی ) روند هر وقجو هب هرفن كمك را وص هدرلابقو هدرلغاطو اطماح ادبلیا
 هدیاق هدننزو لیفت ( لا ( ر دیعبات هک رد یرعخالا هللا دبع نا هدننزو رز

 ( لیلا )هاسح اذا هانالاینام لمت لاق رد هنس انعم كما هلجلاب یهیش نالوا
 (لتنثثا) هاشاذا هلغلاقب رد هنس انعم یتموق هیش بورترآ ندهنسنر هدننزو لیعفت
 نیدکیا هدشننزو هرظنق ( ةلنذثا ) روند هر ود و هدننزو جرز هللا هیقوق یان
 قلوا ثولمو رادص هن هرکصذ دک دنلکاب هکر رولوا ردصمو روند هبهط روع

 هدشزو لوق ( لوثا ) فظع دعب رذفش اذا لج رلا لت لاق رد هنس انعم

 ر دق وي ید رغم هنس انعم للا ةه اب روند هنسب روس كنسد را.ل اب

 هل تصف ( لوكا ) رونید هرج نالوا تض وج هدنهعطو رونید هنکک را لوق ىلع
 تسسو قتل اص هلکلبا ادب كنك وبلسو كلكش وك یماطعا كنتسق نويق ةص اخ
 بویعوا هبوروس الصا غوا هعدارس هک ردهضراعرب یکنونجلوق ىلع قوا
 عبا رلا با ببلانم الو ها شلا تلو لاقب ردنا نارود هنتوا یر یرسرس هدقال وا

 همت مف ریدتسو ملا عبتنالف اهبيص, نوناکوا ةعاخ اناضعاف هاخرتساوه و
 ینعمال الوئا ةاشلا تلوئا لاق رد هنسانعم لو هدننزو لالعفا ( لالوالا )
 لاقب رد هنسانعمقاوا ریکرشوهلاوح هل رهقو منش همدآرب هدننزولمفت (لونتلا )لوث

 لاش رد هنسانعم قغابوط بوکرب یرلیرآ لابو رهقلاو مشلاب ءالع ادا هیاع لوثت

 ردهنسانعم كلکود ندرب هدننزو لاعفنا :(لایئالا) تفثلا و .تعقجا اذالصتا تلو
 قلوط ناسا یردب بولاغوح زوس هدهقطان ءوقو بصناذا بارتلا ل انا لاق

 اذا لوقلاهیلع لاثنا لاق ردیاوتن وشوا مالک هب هقطان هکایوک ردل,عتسم هنسانعم
 رونپد هغلراپ پوط كولبرپ هدنزو هیفسا ةليولا ) ادم هباب ردب لف رثکو باتت
 قوج هدننزوهنابج (ةلاودنا )رلهلوا شکر بولک ند رله وا ق رفتم هکر ونيد هتعاج لوشو

 قج اورو تيد هلو: هدننزو رجا (لوئالا.) ردع-ایکهنایج ویو رونید هنسیروسهکر کج
 اقلطم و هدنص وصخ تانس وریځ بل ذکه د نص وصخ ترص نو ددم همسکر و رونیدهمدآ زغم و
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 هدنرابید هبرقو ضوح یندوب هلاصف ( ةلفلا ) رکذیس اک یک لم روناوا قالطا |
 هنس هجرا هلو قعفیلغاپ هرقو هودو روند هنس هب وص هح رادقم رب نالف |

 هدنزو هنيفس ( ةلیفلو ) هدنزو همان ( 2 رونید هنزب ضیحو دونید |

 هنسانعم هوغر روند وک هلا < و رونید 4 هیش نالق ندارمثو ماعط هدنط: |

 ردببقل ردیردب نطبر هک كلسا ن فوع هلو هئوغر یا نللا هل برث لاقت

 (ةلبلا ) یدنلوا بيقلت هلکمروحما دوس یلک وډک بودا ماءهطا موق یدنک

 هنانب یلکشود یقارواو یدنلوا رکذ هک ردهنیرلانعم هلاعو هل هدنتزو هئیفس
 وص هدنزرب نک او ردیدآ شوف رو هلوا شش ېد هللا رلشاط لت هک روئید

 ( لا ) رونید ههرادو هکیروح شارو هللا رلثاط هداس نوا تک را
 همزوسو روئید هننسهراب دم یقحهیلغاب هرقو هود یدو هدش زو هام

 قیزآ كابوجو رونلشیا ند غاربب امرخ هک رونید هدیس قحهبوق ترغوب
 هلیض كلا ( لا ) رروعک هنزوما بوبق ینغزآ هنا هک رونید هنسهطناچ
 هل هب لاش یک هلع رودلوا قالا هنر هاش تباردو مرحو لتع یدو

 للم" لاقن ردهنسانعمقلوا شوخ رم هلنیتصف ( لا ) محو لقع نمییش ىا لغو

 تماقاو تکمو هندانعم لظرونیدهءهکلوک و رکس اذا عبارلا بابلام الم لجراا

 هی ضیح هک رولوا یعجج كظفل لمر تكمو م6آ اذا نالف لم لاق ردهنسأنعم
 یا الغ حصا تح برش لاش روند هشوخرس هدننزو فثک ( لولا ) روند
 (لّملا) هلبح یا اذک ىلا لما لوقت روند هبسک نالوا بحم ههاسنر و انارکس

 لجرلا لم لاق رد هتسانعم تءاقاو ثکم هدننزو لوش ( لرشاو ) هدنزو لج

 بو دبا مدراپ و ددم همدآ رو ثکمو ماتا اذا لوالاو ىنا هنا باملا نم الوو ۶

 یبدآ رو مه | ماف و م۴ غا اذا م وق لث لاش رد هن انعم كبر ر اا

 م عطا یا مھل لاق رد هنس ادع» كمروتب یزاولرهو بور وا بورد |

 بابثا نم الم ماعطلا لث لاش رد هنسانعم كنا لکا و ما ماق و مھ ةسو

 وبا (لاقلا)اماعط برشی نا لبق لکا ام یا یھب هب ارش لغام لاقیو لک ادا یناتتا |
 هل واردا مایق هنن لا وحوروما زا كل روایو ددم هنموق اد هکر وند همدآ لۈك

 ) لقلاو ) هدننزو بارغ ( لالا ) مه ماب موش هب مهنايغ یا هموق لاغوه لاقب ۱
 "اب هلاک هلدلاق هددم تدم ه ق بونلوا هس ر هکر وند هرهز لوش هدنن زو ےظ عم |

 انا عقنلا م نلایا لاو لا ءاقس لاقب رولوا رهز شالپ هکهلوا |
 او الا مو زو لرم ۱ لا ) رونید هکو یک رک رول یعج كنا# لاتو |
 هلق ولنا نادقوح شغل هنهک یس الجت ) لرثنا 1 هام میام وه لقب ردهن انعم | /

 هلنل و قفا وموفیطا هک روت,ددلحصلوش ولةسلابدهعلا مدقیالمانفیس لاقرونید

 جد eo مچ هح هو کوس چو توس و جودو چوب دوو سیو یر
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 بوش ند: اجر د وحاب یااج هو رط ر هلا لا ی موق د وحا: قاریطو تار 3 1

 سک وا هدب هک رح اذا برد کلاوا حتا بارلا لر لا رد هند اتعم تكمر دز

 لاقي هنم و ههده اذا رادلا لا ل )اق رده اممم قەقي یناشب و باو یدحا نم

 ید وح ودام نددرع هداروب سر هزعوا هکلم بهذاوا هئاما یا ۳ هللا لث

 با زا لث نایت a ردهنسانعم قملقاربط یوق لثو رد 9 گام تع دواي

 ( هلا ) اهبص اذا مهاردنا لث لاقب ردهنسانعم كکود هعفاو هلاح اذا ربنا

 سو e 4ا ن قرفنال نالف لاق دم و رود هب یماسذا تعاجب يص كا

 ۸۳ لاھ روند هب ها قوح و سانا هعاجچ نب و مغلا هعاج نيب یا ماب لكا

 هکاک اله هل مس كن ( هللا ) ردراج هدف هدنو ةریثک یا مها ردلا ن

 كلنا كاله ران ڪف ) لالا ( ەدشزو بع ردللث یمج هنمانعم ا روند

 لان هاصا لاش ردع-ا رک رد هنسانعم الهو یدنلوا ۳ هک رد هنرساتعم

 للش هللاهامر لاش ردب رابع ندنساک ود هل امید نالوا هد رغآ ملا للو لاله یا

 موق دواي قاربط دوب هدننزو هلزاز ( ةلالثلا ) هنانسا طقست نا یا مفلا

 عمتجما بارتلا لثلب لاقب رد هنسانعم كلبا رادهنخر هبا لا ییفرطرب كنغي
 لاش رد 4: انعم وقي ءانب هدا زو لعشت ) نا ( هل یعع ی

 رابع قش هک روند هان شلش هدنن زو دهده ( لانا ) تالتف رادلا

 هدننزو ريما ( ليلا ) رد هنس انعم مودهم ردلنیتصف هک هنسانعم مده رووا
 لوقت روند هن بد دل راش نک رولیک ود وص لوق ىلع رواد هنسسب داغاج ثك وص

 هدنزو رار ) لاکا ( ییاہصنا توص وا كن رد توص یا 2 اا لیل تعم

 هدتزو .لاعقنا ( لالثالا ) ردیدآ تابن عونرب ندنانابن نالوا یثکا یمعط
 اولانا اذا هيلع اولثا لاقب ردهنسانعم كلا وتنشوا ندفرطرره هرزوا هلام رب
 لحر لاق رود همدا ندا زاخداو عج لام اعاد هدشزو تدح ) لاخلا (

 هتک و شو ترع شلوا هابنو دابر هدسنزو یر ( یلثلا ) لالث عماج یا لث

 ٩ یزوا تبا هدننزو نال ( نالا ) ةکلاه یا لث :ررع لاق رونلوا قالطا
 رد زلعا تغل هل سس كنات هدن وب رود هراچ یروفو روند ها یرلک دید

 لوث نالوا هرحما باق هدننزو هنيغس ( ةلبفلاو ) هلیعفو یعط كلا ( ةلقلا
 3 : 1 ندان سفن اي ردق یقصن كاق هک رونید هام رخو هد واق و هب هلغو هناد

 لاو هد زو دربص رراک لع یعج كن هم هلوا هح هدایز ندنفسصذ دوحای هل وا

 روند هنس هت وص هح و زج نرو هدنید كنه رقای تنم وح ها و هل و رولک

 هبه رذ اب نارطق 4 هود و رود هروعاح ناقح ندنب د تكنومق نانلوا ریبعذ هعشاو

 هنن زنا تناطقو مرخو دشر غو روند هنس4ج راب یعاہبو كلوب یرلک دروس غاب

۰ 



NAN 

 ی وای دلو دواي یتسود لبیک وش هدنزو امام ) نالو ( ) لک املا 1 1

 لاق قرهلوا لبلق رود هنالك هلاهو لک ا ات كاذک هدنش وم روند دمدآ ف 1 1

 )و ر تاذ یا ةنالکئو لک ات دارا و لکد وذ یا نالکنو لک ات لحر ۱

 هن روع ش إ3 یوای یندلو هدرلن وب هد زو ى یلکشلاو )هد نو وی[ ۱

 ردهنسانعم قلوا زلف یواب دلو اع اد نواخ هل رسک كنهرمه ) لاکنالا ( روند 1

 هلا اهلکن!لاقی ردهنسانعم قم ردلف یوای یندنوو لکشلا اهمزل اذا ةارلا تلکنا لق |[

 هدام نالبق یوای ینداو اماد هدننزو نسحم ( لکشا ۱) الکتم اهلعح اذا اهدلو |

 فصو هبهدیصق لوث هدننزو هتسحم ( دلکشلا ) ردلیک ام یعج روند هنولاخ ۲
 تناك اذا کشم ةديصق لاقي هنلوا دارا نیماضم قلعتم همام هدنآ هک رولوا ||
 هنلف ی وای یدل و دواي قسود هدنن زو هلح ص ) a6 ( لکشلا ایف کک دق ۱

 لکشال ةيعاد یا ةلکشم تادلاوال حر لای هنمو روند هثدش نالوا ثعاب |]

 یدنل وا رک ذ هک روند هن واخ ش دف یاب ید)و هدن زو روم (:نودسا 0 ۱

 ةالف لاقي هلوا دواو دوقفم ندبا كولس اکا هک رولوا فصو هناباس لوشو
 ش و رطا ) لوكنالاو ( هل رک كنەزمھ ) لاکدالا ( رقف "اهکلس نم یا لوک

 لاعقا ېک راصعا لاکتا هام لاکشع رود هنب وج ولمقلاس كنام رخ هدنن زو

 هنس د روس نوش نکلاب هصاخ یار لعو هس روس بال وا قوح لوق ىلع هثسد ر وس

 هل لاقبیک لالس رولک لالثو یک نو ه ردي هل رڪ كنا رواک لاذ ج رود

 هنک و نوبق هح رکلایو ةبحاخ نان ¿ نموا اهن ةرشكلاوا م ل | عاج یا هل

 هک و قشراق 4 رليون هود و لبقو هدح و فوصلا وهو هلثنا ۷ هاب لات رود

 هدنن زو درمص رولک لل یعج كن و رود هغا رمط نالوا جارخا ندوبقو رود

 هد رلبد هل رلنا ران دیک هلو هک وولد هه: یک ه رانمو ليم هد رلا رڪ و

 ترش کیا لوا هک روند هتلاحرب ندننالاح ینا رس وص ل:رسق هردو رلروەکدوک

 یرلک هب وص بولاق زس وص نوک کیا دا ص ردقل رس وص كلن وک کیا نالوا هداف 1

 قوحک و د وحای ید روس نویف كمدا 9 هلل رک كنهزمه ) لالئالا ( ردقح هلوا

 دوخات كل راود همدا رو هلثا هدنع ترک اذا لحزا لنا لاس رد همسان قلوا ۱

 لئام حالصاب هن سا یا هنرزنا لوقت رد هنسانعم كجا سا هل ء>الصا و مھر كن هناخ ۱

 هلیحف كا ( لا ) روند همدا نالوا ريتك سهلت هدننزو لقم ( لما ) هثم

 جرحا اذا لوالا بابا نم ال رئبلا لث لاق رد هنسانعم قمرقح قارمط ندویف ۱

 لاقي رد هتسانعم كما كاله هلماغدا كف ( للئو ( لئو ) بارتلا یا ةلثنا اهنم

 اذا ةباذلا تلث لاقي ردهنس انعم كسرت راوط لو موکلها اذا اللژو ۰ مهلت
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 ردقح هلوا یعیس تكمهرد رو مه رد هک بهذلا لاقنمو ردلیئاثم یمج ةرذ هبز

 قلالاش روئلوا قالطا هحصاوحو ثئژم لیفاثمو یدنلوا لیصفت هدنسهدام وکم
 رکذ هک رد هن انفه لیفن هدسنزو باص“ ( لاقثا ) هوم یا هلیفاتم هیاع
 قالطا هنوناخ ولتنازرو نیکع ولتعیمط رغآ لوف ىلع وب یسبرغصو یدنلوا

 لاش رونبد هناوبح دنک رغآ یغایاو نازروا لاغکم یا لافت ةارما لاق روناوا

 نوعا كلب ینتاقلو تفخ كنهنسنر هدننزو لقن ( لتثلا ) ءرطب یا لاقل ریعب

 اذآ والا بابلا نم الق هدب "یثلا لقت لاقي رد هنسانع» قعراط هلنیمخم هدلا
 لذا لاش رد هنسانعم قعشلرغآ بونشوا هدننزو لعاذت ( لقاثتا ( هلقن زار

 بوناایوا ندنردابمو مابق نکیشنلوا كب رحو ثح هنزرابمو تدجم هسک رو طابو
 اوذههنتسادقو ةدجلل اوضهنب اذا موقئا لفات لاقب ردلمهتسم هنسانعم كلا دعاقت

 (ةلقتلاو)هدننزو هرم ( ةلقثلاو ) هلیرسک كنان ( ةلغثلاو ) هتف ( ةلقننا ) اهل
 روشلواقالطا ههاکنورابو هفلرغآ هد زو هحرف ) ةلقنا و ( هد زو هماع

 اهلک مینعتهاو مهلافنب یا روناقلو مملو ممتفلو میتلقثو میتفتب موقنا لحس را لاقب

 هغلرغا نالوا ضراع هبو را ندنتلقن كماعط هلله ءافلو هدننزو هرع هلقنو

 فوجلا ف دحوام یهو ماعطلا دعب ةلقلو هلق یشق تدحو لوقت روید

 هک روید هنتلاح قلقووا نریدصب یمدآ بص كنا ( هلقلو ) ماعطلا لفت نم
 هلادتعف ( لقثلا ) ةبلاغلا ةسعنلا یا ةلقثلا قتلقا لوق رولاق ندقجآ یزوک
 قعلرغآ هتسخ رولوا ردص۰ لقئو یدنلوا رک ذ هک رد هنسانعم محو عدم
 ( لنثثلا ) هضرم دنا اذا عبارلا بابلا نم الة ضیرلا لق لاقب رد هن انعم

 جاوب لقاو لبق ضیرم لاقب زونید هبهتسخ شهثلرغآ یکلهتسخ یک لیفت
 فصو هنوتلا نزولا لماک و مانو ردهرزوا بسن لقا هدارو ضرملا لقت یا القا

 | رددا هدلب رب لاو لعاوک یا لقاوت ريناد لاقیو لماک یا مات رانید لقب رولوا
 | مزاو مونو كلهتسخو رونبد هایش نانلوا دع لیقن ردلوعفم مسا ( لقنتسا )

 هالهح ( هالفثاو ) هدننزو لابح ( لاقثلا ) روند همدآ یاب هعناح یمهلوقم ۰
 1 هکر ونلواقالطا هراهسک ناحارک و نادان لقتسه یرلتبعع ردعج گام هدنن رو

 مهنبص هركي یا مهو "القلو سانلا لاقت م» لاش ردیناحور تلقن یرلتراقم

 كالحو توم هيض كن ( لكتلا ) ردیدآ عنمومرب هلرسك كنا ( لقنلا )
 ۱ دوخاب یبوبحم هسک رب و كالهلاو تولا یا لكننا مب اصا لأب ردهنب رلانعم

 ۳ نادقف ىا لکشلا هقلقا لاش ردتغل هدولنریصف هدنو رونید هغمق یوای یندلو

 یندلو دوخای ینتسوذ یلیک وس مدآ رب رولوا ردصم هلنیتعف لکثو هدلو وا هبیبح
 هدقفاذا میارلا تابلا نم یک دلولاوا بیبلا نالف لک لاق هنسانعم قلق یوای

 لک نا 1



 ی ید

 ۱۱۹۰ لا ها

 || هبلاش روند هغل رغآ هدنزو بنع هلفاق ( لفکا ) نبال اعم ماعط)تباک | اذا ماتطلاب
 رد اش e قلوارغآ رول وا ردمنم هدننژو هلاصا هلاذن و لقنو ودنا اف لفت

 كم رواب قناس كلهبكو فخ دن سما باسبلا نم ةلاقلو القن یا لقت لاش
 بونلزوا یرالاد كحاغاو اهلج نابتسا اذا ةارلا تلق لاقب ردلمعتسم هنسانعم ||

 اذا م لاو 7 رعلا لق لاش ردم نلتسم یرلقلرغا هک ردلمعتسم مس اعم نولت وق

 رووا ریمعد قم رغآ رد هثیس انعم قع رغاص هح رادقمرب قلوفو هنادرع تور

 بارغ ) لاغالاو ( هد زو ریما ) لیغالا  ےب تهاذ اذا هعع“ لقت لاش

 رواک لو هل ر ہیک كىا روک لاق یرلعچ روید هب هزهمن رغآ رد رلغص و هدننزو

 هب هتسخ نالوا دنشم بوشارغآ يضرم رولوافصو ید ندعب| ر باب لیق و هل

 زاس رونید هنعشحو عاتم كرف اسم هلنیتصف ( لغلا ) رک ذبس اک یک لف ا روند

 یاری لق رفاسا لاق رونلوا ریبعت قارغآ هک هنس انعم هاگتیورابو ناماسو
 یحاص هال وا اهیارک هک رونید هب ۵ هڏ ردقبلاعو سرش لود و مو ع اتم

 یش لکوهوریثک لقت هل لاق ه وا ردا تنایص و ليز بویلنا لایا قافوح

 هل رلن و [ یترتعو هلا باتک نیلا یکیف ۵ رات یا ] ثیدلا هةمو نوصم سبش

 شن الا هب الا 1 ندلنلااهبا ىل عت هلوق ق نالغتاو ردن وسم و سرش ی یر ره

 دوخاب رلردما لبق یضرا هک ایوک ةذلوا را ناطق یر کارو ارز نفاو

 كن هک ردیمج كنس هلک لش هلیحصف كن همه ( لغنالا ) ردرالقح هلیسس بولذ
 هب اب وم نالوا نزوفدم و روئلوا قالطاه هنیفد و جک نالوا نوودم هد ر رد هلل رسک

 اه ز ونک یا 1 اهناغا ضرالا تحرخاو 1 یاعت هل وق هنم و ح راشلالاق رولوا قالطا 1

 روند هراکوب رغآو روتلوا قالطا همانآو بود ینیدلوا لمدد ثاسناو اهانوموا ||

 قلفرغآ هدب زو لیعفت ( لیتذالا ) ةلبق ال اجا یا الاقثا باو دنا اولج لاق
 هل رمسک كن هزم» ( لاقت الا ) الیقت لمح اذا هلقن لاش رد هنسانعم شغل رغاو |

 كم رولب كل هبکو اليف هلج ادا ةلقا لاش رد هند اعم لک و لو ءآ 6
 یک تمالو مونو ضم یدآ ریو یاهلج نابتس اذا ةآرملا تلقنا لاقب رد هنس انعم |
 هلن و هالع اذا مؤالاو مونلاو ضراا هقلا لاش ردلمعتسم هنعاصم قععب هعراع ||

 لوید هراسو هنروم ناق هنا تورغا لول هشت و 0
 شود هدنزو همطعء ( 2غ ) اهلج نابتما اذا لفذم سرفو ةارما لاش |

 نوسروبوغاف فرط ررواوا ندر رم هک روند هنغاطقصب نردنعر یی-هلوقم |

 هکرونید هننازیم و نزو ندنلتم یدنک تشرب هدنزو بارحم (لاق:لا ) راروق وید
 نالواهدنفارغا راذبدر هک شک لاقثم ر ال ردهنسن نالوا هدننلرغآ كنآ دارم
 یا [ ةرذ لاقتم ] یلاعت 4 وقف هلثم نم هلا نيم یا *یثلا لاقتم لا ردکعد شک
 چ وتو سا
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 هاب احور هد زو با رغ ( لاعت ) رد:هاجر ردهدنزو درص هک ور نا (لمئون (

 كجوب رودعطوم رپ هدن راید دهدننزو لفق ( لع ) ردبدآ بعثرب هدنئی هثور
 (لعشلا ) رود هیسکهامورفو ئاو رووا نوکتءهدرل هب رف ندبا نفمت هکر ديما

 (لولعشلا ) حدمیا لمثهد رو لاقب رونید هدشابوص نالوا جد هدننزو نسحم
 جو | و نا, یا لواعد لر لا رود همدآ تانرصغ و نغراط هدانزو روس رس

 ندید ایشاو تلوهس وو روند هنویف نالوا ن نکم ید ص یند ندف رط تردای

 هلن وکس كبافو ىع كنا ( لفا J رولوا یثا ندنکل هدایز كنس هءدوخای
 روالوا رعت یطروط یف رحم یدرد هک رود هنسددنکوح كن هنن رب ) لف ناو )

 ةر دک نم «یناتح رقتساام وهو فاو هل سرو هوذسلع ءا و ءاودلاق لاق

 لاو با یا لب | نواک اب مهاکرت لوقت راردبا قالطا هنسنح هلغو هناد لفثو
 فتک ( لفثا ) رود هنسح ناسنا لفاو رون دهدرفس یرلقدیاپهنتلآ كننم کد
 روند همدآ ندا لکا یتسوط روطو یرولو ییسب دننکوح تن هنسن رب اعاد هدننزو

 ینف ترغوو دوس هدننزو رفآسم ( لف. ) لافتلالک نکا لقت لحر لاق
 یرالاوا دن روص لوا كنتسهفناطیودب هک رونید همدآ ندبآشیعت هل ابوبح هلغمانوا
 لافالا ) نالا ۳ بلا وهو لانلا نوک بیا نولفتره لاق رولوا دیدش

 هب هر فس یرلغدای هنا ی E لاو روئلآ تدا هک روند هغد را هدننزو باتک

 مناو هدنع !سوی» اهلاء یو هل رع مکک رعتف ۰ وبشا لر عاش مان ریهزو روند

 لاح رد هدلاح تیلح فرظ هلفلوا هن انعم عم دوخاپ ىلع یماب كنس هک اهلانش

 هدف و یرلک دکح ی هرفتس ah | زانکځ نم زد ارز رد کت ةن اط ¥

 هداب زو بارغ روند یدل غل روند هنشاط تلآ كنم رکد لافشنو راردیا طب

 لشن لاق رد هني انعم قع ای هرفس هتتنا كننم رکد لا هلیصف كات ( لفئا ).

 رد هنسانعم قجاص هدهرکر ییهنسنرو لافثاب اهاقواذا لوالا بایلانم الفت یرلا

 هدنزولبج .( لقشاو ) هدن زوباصم ( لایا )ةدحاوةرع هرتناذا ۰ الت زا
 یوا لی دنکوچ هنر هلرسنک كن همه ( لافنالا ) روند هناویح رغآ یغایآ
 هنسنر هدننزو لعنت ( لباا ) لفت هیفراصاذا بار لفنا لاق رد هنس انعم

 لاق هندو رولوا یدعتمو مزال هنس انعم قّالوط روطو رد هنس انعم ققلوط روط

 مراکمورتام یلهامور قو لعاد یی -1 لو ی ید مراکلان ع هب رص اذا ءوس قر رخ هلفش

 هسک رب هک ؟ ردیف داصو هدننزو هنفاثم ( هلف لا ) یدلبا هرهب ی ورصاق ندیورصو

 لعش TEN ) هفات ینعع هلفا لاش رد هنس ادعم قم رونوا بوکوح ها۵ رب هلا

 ک ناربآ هدنزأرا ماعط دار یه تم ی هلا دوس یاءط هدنن زو
 ی

 نیللا ن ع تلخ ل وقت ردبا لقت هد وس یاعط هک اب یو ردکع - كر هجا دوس اعاج

 ماعط)اب



 ای

 رد هنسانعم كع هصسقرء ردشالب ینزغا لاو كر هکود هنلاقص هنحاص یاعطو
 تقد هدشيا ییدلشناو هخوهتبیلع رثتناف ها نسح ۸ اذا ماعطلا لمرت لاش
 ملاذا هلع لمر لاق رد هنس اعم تكاشيا لزوک یشلک نامه بوبا شزروو

 نالت رص یشید ( لعرتما ) ردیدآ رواجرهدتنزو ذغة ( لمرثنا ) هيف قوت
 هوس نالوا هدنز و هرمغظ تا دود تسوا هدنن زو هدف ) 7۳ )ندیم دیو

 ه یکت و روسد هب هیش نالف هدیاق و رولواهدنس هن روا هد هحو رب ندنور هک رونید

 ) لولعشاو) هدنن زو لبح ) لعألاو ( هدنن زو لفق ) لع ( رد دآ لحرر ورود

 عولبلا دعب یرثک | هک رود هشرددیاز شب ۵ لمس اک هلراشید هدنن زو لو)هب

 بولیروآ همس وا كن رب یر قرەلوا فلز یرلتدنم دل راهید لوف لع رد روهظ

 لوخد وا نانیمالا فلخ هدا نس یا لولعث و لعثو لعد هبامخ اب لاق روید هکمشکتن

 قرهلوا فلتخیدنم كرل هلئبتصف ( لمعلا ) تدنلانمیالتخاق یرخاتح نس

 هدب رلشاب كابرل هب كن ویقو تاک او كن هنا لعاو یرخالا ىلع اهیدحا تيك ارت
 دیاژرب هدنتس ولی راک نما ل وف لءرولوا هدنزرط نک هک روید هب هنسزدناز نالوا

 را فید ( لمتالا ) رود هار یر هلو لاح یبوا تو رما دو
 تلیصف هل احا سانلار و رود 4م دآ نالوا شثنب بوناء هن رزوا تك رب یر

 هم دیس يا لعثا لحر لاقب روالوا قالطا همدآناشیلاعو دیسنالوا یمهدناز

 یرلشد 3 4 رولوافصو ها شدآادلوش هد ز و ما ج ) “العلا ( فورعم لوصف

 اهن 2 ت ا اذا ءالعت هر لقب هلوا شع ا توشکن ۵.دسوا تر گز

 نافیضلا لما لاق رد هدس اوم قلعو + راذامهم هل رک ك هره ( لامئالا ۱

 تفااعو یظعا ذارحالا لذا لاقت رد هنس انعم قالوا مظع ترحاوا ورک ادا

 غوا میطع ك هدامر و او ةناخ یا الع م وقنا لعدا لاش رد تیا اعم تا

۰ ۴ 
 رد هس ۳۳ یوا ج د سكت یشاب كب وص EE كىاودو ۳۱ هجو فیک ی رد

 نالواقوج یو واوینافحم هدنن زو روبص ( لوعلا ) ج دزا اذإ درول لعا لاقب
 دوخای نالوا یسهم دنازو عابنلاو ,شطا:ربثکیا لوءژ دينك لاقب روند هرکسع
 رد هنس انعم لعد هلمعص و یک كا ) لمعلا ( روند هب هان نالوا هتفح یک نما

 هدننژو بارغ ( لامدو ) هدنزو هماع ( هلامت ) یدنلوا رک ذ کتب رد هیت
 هکر دما بلعتنا بنع 4ام « دنلمع راذعع: و ردق رمصت ال دف رعم روید هب کات ۳

 ) هلعملا ( رو د مس دی و هند روق واج | ةلاعت و ردب رک دید یزوا لاقح

 ةلاعلا ربثکیا ةلعم ضرا لاق روند هرب نالوا قوج یکلت یشید هددنزو لح |
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 كند هک لولوئو ردباثدم ندسباپو ظیلغ طل بکر ندسدکیا دوخای یوا دوماب
 ج ردن ( للاشلاو ) هدننزو هجرحد ( ال 21 ) هدننزو لیلاعب رواک لا یعجج
 لعخرلا لل ءوث لاش رد هنسانعم كس رالیکس هدنندب مدار هد زو

 ( لبثلاو ) هلیعخنا ( لبثلا ) لیلاثلا هنج رخ اذا هد-هج للاتتو لوپجیلع
 قبل لاش روید هب 4بیق نالف هدد كنسهلوقم ضوحو باق 7

 هدنن زو ردیح هللاا( لئدثلا ) ٠ ریغو ءامالا لفساق ةيقبلا وهو لبو لیلا هیف
 لوق ل٤ هکیک یرلکیدد نن صو نینعیا لب وه لاش روند , همدآ زالو ر

 یالسرا یکو روند هنزوکواناب سذحرو رود هنککرا دوخای هت هحوق

 شویحا نکیا لومأم ثعاصو كارا نددنکهلغلوا تفایقو لکش بحاص یک

 نظن یذلا منحذلا لحراوهو لتي هلا لا- قب روند همدآ یلاخ ندهام ېک لواط

 رد هنحانعم تلخا تفاج راهظا لف ةتلادعب هدخزو هرطب ( هلتشا ) ارح هيفا

 بووس ینرافكمدآرب هلن ( للا ) لقا-غت دعب قماح اذا لح ولا لت لاق

 لاقب ردهنس انعم كمرواب بورابق یک مواط یرانایو یرروک و دوخاپ ق* راص
 ها ص اخ تجرخوا یخ رتسعاو هنطب مظع اذا عبارلا بالا نم لج لا لج
 ی.اولا لاو روید همدآ یتلاصو لوب یراق هدنن زو مطع» ( لحااو لالا )

 ردیب و4 كجا هدننزو ءارج ( ءالهلا ) رونلوا قالطا هنیزب شیکک كت هد

 الالف نعط لاتش هو روئلوا قالطا هرل زو هیهاد رد عج ندنس هلك لا

 «سارلب رع هک ردندنلپبف نیرکتفو نروفا ویو ماکلانم ةيهادب هامریا نیزجمالا
 ( لج)رلردادارا نر هلوامج هرزوالفاع هفیص نوجا لیوهتو دیک ا ی یهاود
 ردعض ومر هدنزپ زو منع ( لعب ) ردعط ومرب هد هیلا قش هدنن زو لفق

 ما یدادغیلا دجا ناز عزا ربع نادجا هدننزو لاغرح 4ا هلم یا ) لاتر

 هحرحد ( ةلطرثلا ) ردیبحاص روهشم ورح نیئدحنانیب ردرعسایدج كنب راب كدحم
 ۱ هر یہابلو ات سا یا هلط رز ناه ردە اس احم 5 یماتو ق)رقن ص هدزن زو

 ها ب4 ناک ادا الط رثمرم لاش رد هتساذعم كع رو هنر هب روس

 ) هلغرثلا ( رو:دد هریو بوط یم رکد هدنوس كسورح دان زو هدقنو ) ةلع بلا (

 توارب هدنن زو روز ) لوغر ( رو:دد ه ی دد یشید هدننزو هادنفمق هناا

 علساذا یصلا لمر لاق رد هنس العد لاه هدانرزو هح رحد ) ةلمرثنا ) زددآ

 كمرودب یرا ا یاو ملا ا اذا لح رلا لمر لقب رد ةنش اتعم كع تاو

 شنا دوخان كهروسد+ تایح یاعط نوا ك: ردا هح زه ه رغامسم لوق ىلع

 كلذلد امرلانم هتام ضفن موا یرغال الیععت هماعط جنب لوا هرعتی ملاذا ےلا مرت
 ن

 ىاءطو
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 یا ءط را ردا یی ها حرک ل و۰ رولوا بس رب يط لشرف یمط ك.ةرو

 هدتب وش ٹا را E ه دعم و دا شددو یوقم یعابج و شد هشا و یه

 تا را هوا و فیک اع ون رلردبا لا عتسا لد هداب دنه لها یوو ردلرردع ب

 ہرا نالوا هدب را وح یک قش هرمص بوت هدا یاس هبل رکو ب یاس و ا

 هن راد زاجح هدننزو هایهج ( ه٤ ) رلرید خد ناو لوبن لها دنه رولی راص

 یعج رد رکدد قلوف هرذ لوق ىلع رو وا هد هب یدک هکر درواجرب صوس#

 0 مات ع وا او هلبع وا ص كنا ونک تالیع و هل رمسک كا رد نا

 لادنعا لوفي ع قمازوا ث هنر هدن زو رارعشغا ) لالهءالا ( ردیس هبنک

 (لذتلا ) لدتعاوا دنشاو ل طاذا *یشالهغا لاق رده انعم قمازوا هلو
 (لوبنتلاو)هدن زو هس اط رق ) ةلابمسا و ) ەد زو س اط رث( لابخاو ( هدننزو 2

 رکد ) لو-اتلا و ( هد زو باخ ) لي ( رود هما رودو هدننززو روز

 هساطرق ( تلتثتلاو ) هدننزو مه رد ( لتتلا ) ردنفل هدنسهگ لوما نانلرا
 رود ها و.اج هد زو هه هل مع كلا ) هل وا ( روند همدا رود ون هدو

 لمعدوه لاق یک تاڪ رب روند هلءفو* عو هبدش ه رع” لوق لع هنسانعم ر

 روند هن هیها د رکنمو مطع كو وردنا باهم تبودا نوفا نوعا ناو

 ىيا هللا هلو هدننزو هدع ( ةلونل ) هي كواوو ی كات رولک تالوت یعجب
 عع دوب ۲ ۳۳۱ EE هواوو و یھ كا ( هل وا ( ردو دا هد وا یاذعم

 لات لاق رد هیات كش رود ا هدننزو لوق ) لوتنا ( روړيد هب همه اد رکنمو ۳

 یدرفهروتد هنرلنادف امرخ هیت زو نا (ںاتنا) ردا ۳ اع اذ الو لوتب لحر

 هدنن ز وه بس (2ل وتاا )ردن دح هلو هجان دم رد دارعا هدن زو ه زج (دلون )رد هلن

 (لیوت) ردٌیهبا یلوت ن هللا دبع ردندایما هدننزو یرکم (یلوتلا ) رونبد هتعاج
 هد زو.رمس ز ) لب و ۱ رد ردح كا وفصنا ور طرح ندرمص» ۶! فا هو ریما

 لاق هنمو روند هب هيهاد N كن هلو نالوا رک ذ یف كواوو یمض تلا

 رد هنسانعم 4هیهاد ید تالودو یهاودناب یا هالوتو هنالودو هالوو هالود *اح

 ردشغلوا فذح یرلا اراستخا هدالوا ةرقف

 هح روند هنکحهکود اكلهم هدنزو روس ز ) لول وا )+ تلا تا لصف 9

 رجعت لیکس هک رونید هراکحهناد هدرخ هدرخ نالوا ثداح هدندیو هنسانعم یدالا

 بواوا قفشتم یکو سوکم ییک ردا روهظ نوک انوک رارید خ زاهدی-راف روتلوا ۱
 هجاید هدناکش راعس# هکردراو یعونریو رولوا قسشباب هند یو روناهفنوب ||"
 یعفلب یسهلج رردبا ریبعت یتوک قواط هکوب رولوا ختو لئام هفرطرو نزول و ||

 "(تالوتلا) ردي توارب هلرمک كواو ( والا ) ردهنلسکرب لبوت نن سوق ردنداعسا
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 ۳۳ ات و كلما دم :عْنوک رب یدباردبام اکا: ززو | ی رل:غ) یدنک هداهلابسح

 نوذأم هراغالاب هدنناب هباطمهلا لیل هلذلواساحیلاب یءاحیند یعشماما یتاذنا بودبا
 نوعا كموق كنسیعب نونتکیالكموف لاباملیلاب بود, پاطخ هالا ه رکصندفد) وا

 اتکا لا هک رز یدامهگیدید یدکناماتحم و لیاهدکدند رل رايا اک لاھ 0

 ىراتفل o کا ردربغلا عم میکنم er ندانتکا ینتکن هکردکعد ز٥ ناما

 بطاخت "یتام ند کی نالوا هنس انعم عاج هلکلاا ظفل اروسکم ینو هرزوا

 سس ۷ سب رولوا كءد یکدلیا قّرصن ی نسا رهاظهکر دشلوا هدننروص
 باس طاسدا هسلحمو باعح هبالیل هاکعد تلساغال تلعفول هللاوال هدناوخ

 شلزود ندرلفوصق كنذهامرخیندو هل صف تا ( هلا ) یهننا یدلوا ضراع
 عاطلا ءاةيفنم ةبرسثم یهو ةلتلتناو الاب تب لوقت یک هلتلت رونید ههم

 ةدحاو. بص هیصیا هلت هل لاق رد هنسهانعم كکود هرکرب رولوا هرم هان هلو

 روناواکذ اا هنس هک لام ( لاتلا ( هنسانعم هع روند هغي هرزوا ناو

 را رول وا عانا هرلنآ و هدنرلن زو e هلالض ( لالثلاو ةلالتلا ) لات لاض لاش

 هناویف شفا رغوب هدننزو یر (یلتنا ) عابتا لالتلا نا لالضااو ةلالت.ةلالض لاقي
 تكلیا بلط رفغیآ نوحا قارمو ۳" هلمال ددد ) a اا ( روند

 هلرسك كربه ( لالالا ) العف هد رغ باطبیا ةلاتءلاتب بهذ لاق ردهنساناعم

 بویلغب هکدب یاویحو هاطقا اذا میالا لتا لاقب رده انعم قله ط یبهادنزب
 لدتا ) لاتلا ) هداتفاو هطع را 0 سرفلا لتا لاقب رد هت دانعم كقد بوکح

 بواک هلتئاطب هکدب هدننزو روبص ( لولدلا ) للبیا لات هب لاقب روتید هغلشاپ
 ایطبالا داقتال ناك اذا لولت سرف لاش روند هناویح نالوا رولید هلحوک

 لتال لحر لاق روند همذآ زانغط قصب ولهدوک نیلاق هدننزوطبالع ( لدا )
 لوف ع روند همدا ولیو هر وا لادنعا هدننزو لمع ( للا ) ظیلغ زا یا

 لپ وط یا لثقم لحر لاق رو. همدآ نالوارروط كد مد یکلیم بولوا نوزوا
 ردهنسانعمیما زواكب هنسنرب هدعزو لالیعفا ( لالیغالا ) بصنم لیوطوا لدتعم

 یطب هکردبدآ تار هدننزو روفصع( لولقلا ) دنشاو لاطاذا يملا لاتا لا

 مدقا ندناوزبس عیج هدراهب یادتبا ررید تسغرب هدیسرافو یر انق هدننایم

 ادا عفو الکا رلردبا ریت را: یلکودسو یرابح رلتمرا هدیکرت ردیا روهظ

 دوربهو رورحو حلاص هرکحو هبهدعمو لهسمو عفاهن رلتلع صرو مح*وو قهب
 هکر دعا لوسات ) لوماتزا لر ردنا هدای زیماعلد یاهنشا یس ویکم ردقفا وم هر احا زم

 یک قتشم راصو نواق ردندنعاوئا تا ناي« هروط هرزوا قا« یعب ندطقش

 تاهفر و
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 هحولتنوشخ هنلا كمدآ رب ییهنسنربو مجبث ساب هامر اذا *وس ةلتب انالف لت لاقب
 هاتلاواهیلا هعفداذا هدي "یا لآ لاقب ردهنسانعم كمرویفار هنلا دوخای كمرو

 یناثلاو لوالا بابلانم الت هيلا لحرلا لت لاقي ردهنسانعم كلا اینو عرمشتو
 ءالا لت لاش ردهنمانعم تکودو طقساذا *یشنا لت لا ردهنسانعم كيثودو

 هب وءقو قرعلاب محشر اذا هنیح لت لاقب ردلیسم هنسمانعم كرت هدوکو هبصاذا
 ندقاربط للتو اهیف ءاخرا اذا رتبلا ف للا لت لا زدهن انعم قگراص بیا

 هدنزرط غط كحوکو روند هندهموک موقو رولوا ریبعت كوبوا هکرونید ههبت
 رونلواقالطا هغدصیءیک لابح رولک لالت یعجج هنسانعم هار روند هه كکوب
 رود هشاق وذدرب لت لوفلبع ردلالنا قرهلوا ذاش یمج كو هنسانعم هداسو

 ردا ( لسیلتاو لوانلا ) ردندحم یقوکلا للا ن دجم نرع ردندمالعا لو

 هزوکوا دنوق یلمروش ودو نیت« یوروق لولتمو روند هبسک شغلاجهر هدننزو

 للتو هدنزو حا رولک هلنا یعج هدسانعم قنع رون) وا قالطا هنو لاتو روند

 ه دن زو لاالدرواک لال و دننزو رس ر واک  (a21)شرا نک ر ح هل س ہیک كا

 ردلوجحم هب هنلابم یّفاضا هنظفل هوسهدارو حت ماب یاءوس تهامر لاش روند

 عو ءان هلتو یدنزوا لامګتسا هده روم یانعم ردعسا دوام ندنسانعم عرصونو

 هل لاقي روتلوا رببءت هللا شنای ندنآ هک هدام قمار هن وکر ءرزوا ناي رولوا

 لاق ردهتسانعم تلاحو لاب ىا ةلت هب لاقب روند هغلغایو هيصط یا هسح هلت

aهدنن زو تح( لتلا)لسسکی اةلت هنفلح ف لاق روند هکدنکشاو احیا هس  

 رددآ عصوم لت و ی عر مص ىا لن موق لاق رد لان یدرغروزىد هر هک شا هر

AUهب هڏ قحەق هر یمدآ رب هدننزو ص قم هل رسک كرم( لذا ( رد زن اچ هد هل رسک  

 همدآزوای و روند ه۶غارنهیتمو یوتتأید مدو هب لتاموهو لنداب هل لاش رود

 التم یلص وه لاش رونلوا قالطا هب لصمنالوا رروط كیدد هزاغور وند هبهود و

 قعالغ را با ومج حص یی 4سذو دزو هز ) هلمامزا ( ةواصلا ىف بصنلا وه و

 لتلت لاق رده انعم قعالغراو هقلقاو هک رحاذا ؟یشلالنلت لاق رد هنسانعم

 ادد راصاذا لحرلا لاد لاق رد هنسانعم تكءرو ك كيو لزل اذا

 قلبتافو افنع اهقاساذا دیادل لنت لاش رد هتسامعم تم روس هل دشو فاع یراوطو

 : ناقحادتباكنام رخ هکر ون د هب هب رشم لوش ةلناتو ةدشیا ادات هنمقل لاق رد هنس اعم ت دش

 زودکم فرح تعراضمكنقلخ اره ةلسق۰ا رهب لنت و هلوا شلزود ندن راقو ھك نشم
 هت رالیدب" هنیع ییهرمه كیگو شرق هکدتن هکر ید حراش ردنرابع ندنرلتیا ظفلت
 ندشن وم باطح فاک رهو هعس رو ےن هن اردن هع اح کكليذهو هتعنع

 ردط وسام هدره باتک لیصفت ك از و و راریدهشکشک هنقاحا همججم نیس هرکص ۱

 نوناخ مان ها رهب ذبلیخا یالبل نالوا ساق هلیقع هکر دندشاط) هکرد مجرتم |
pe. 
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 .ETI یلاو رد ل و هدنکر هک ردرا هدرخ نايا ر هفارطا ۱

 هدننزوهاص ( هلا ) ۲ دل ۳ برش ینافمرب هللا لسع ام روتلوا
 جاج ثللا دع ند هب وما ردفورعم هلمعنو "اخرو بصخ هکرد هدلب رب هدب
 بویغنکب هدکهلیا اشا یرهش نادح راخ بوزاو هلکلیا لاو هیاروا ىم اظ
 ر داموا لثم * جاج لا ىلع هلاب نم نوها * برءلا نبب ندنکیدلیا راقعحا

 ر ندنلاما باح هدننزو رکس ( لہت ) ردیمسا کتب زهر هدنز ورفز ( لب )

 ( لمعلا ) ردءهضومر هدننس شلاب هللا هقر هدننزو ریما ( لی رفک ) ر د هدلب

 هیدمو هل مام ثكفلا و یصف ثان ( یزوغلا ) ردیمعا بی عونرب اصف كنا ۱
 ( لمتا ) ردهضومرپ ةدنرلاز و رفعجو جرب ز ( لبرت ) روند ه هیهادو تفآ

 لاش رونید ةکمدمک یبآ یمقای نال وا ضراع هنب وغو كمدآ هیهاک هلنیتختف
 اد لا باسبلا نم العن هقلح لعت لاقشو هجعاعهلا قلا :را رح یا لعتلا هذخا

 نم الفت لغت لاقب رد هنسانعم كم کون هلیئرکس كنافو ی كات ( لغتلا )
 ثاوخ هبقر رونبد هکم رکون های لن هکرد حراش قصب اذا ىنا ءاو لوالا بابلا

 تح

 یک درکحوت زا وط ر درهبد ون ول هغدو جو تم دآ یی دوقوا و 4نحوآ

 ( لافتلاو ) بم كن ان ( لغتلا ) رولوا جت هدعب ثفن ینودام ندنوب یک

 هنسانعم دب ز روند ۀکوېکو هنتسانعم قاصب روند هک رکوت هدشزو بارغ
 لاق رد هنسانعم قمق وق دب یدو جوا كم دآ ر هلنتصف ( لالا )

 | یسهدوکهدنزو فدک ( لفتلا ) هنحار تریغتاذا عبارلا بابلانم الفن لحرلالفت

 یسهدوک هدننزو بارح (لافتلاو) هدننزو هحرف (ةلفثلا) رونبد همدآ ناقوقد
 راغتم سهار تكنهنسر هل رک كنه هه ( لاذتالا ) روند هروع ناقوقد

 بضنن ( لفتتلا ) هتربغ اذا هنصار سم تلفنا لاق ردهنسانعم قةقوقدب بودیا
 جرز ) لفتتلاو ( هدنن زو م» رد ) لغدتاو ( هدنزو ذغنق ) لقتلاو ( هگننزو

 لوقا لع هیکلن هدننزو ری ( لفتلاو ) هدنن زو بدنح ( لعتلاو ) هدننزو
 لوفلیع رونید هغلتوایروق هدنزو بطنت لفتنو ردهلاه روم روند هنکینا

 هب هنس ر هلی ڭا ) نالکتنا )ر ردد تایر ل شن موم قتارف دواي ردیدآ رعثر

 لکتااذا عبارلا بابلانم انالکت هيلع لکت لاش ر ردهنسانعم كلنا داتعا هیسکرای

 هتبظفل نکن بولو صف یرکذ عضوم ها-نلوا ذوخأم ندلوکو هجركوبو
 هربیدآ رب هل دید د كمالو ید كنا ) لتا ( مدایا 2 جد هدماقم وب +اعر

 قمقی هرزوا هجو تاک هرب یغاکیربو فرطرب كنو لوق لع ردهن انعم قمقی
 .هدخو هقنع ىلع هاغلاوا هعرصاذا لوالا بابلام الت االف لت لاقب ردهنسانعم

 ردلهعتشم هن انعم كلتا قلزادنا فرح قحهلوا سوهان لو ءدنفح همکرتو
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 بلعلا ءاد یدالط هللا کسی روم هدنطاقسا تعرس كندنح ندج ر یروخم

 كناب ( لولهبلا ) رددیفم هدنس هبقت كنهثیبخ حورق یسالط هلا لابو عفان هنتلع
 كاج یا لولهب لحر لاش .رونید ها نادنخ نک هلوک هدننزو روسرس دلم

 یا لولهب وه لاق روند هم دآ ناشبذو دیس نالوا تانسحو ریخ عماحم عماج و
 ناد لولهب ندالقع نالوا « دشناجم تروص هکربد حراش ربخ لکل عماج و دیس
 هدیس م وقلا نب هکر د هنسانعم هرو هدنن زو هم ) ةابهبلا ( ر دفو رعم بو ذج

 هدننزو ريما ( لیهب ) ةريهب یا ةا ةارحا لاق روید هواخ نالوا هذي سئو

 داهز رد هیخاتر هدغساطق یر هل رک کلا ) لی ( رد نادبح ن بی رع نا

 ندندح ردهبرفر هدنسانعق سخرسو ردنداروالیبلا نُسحی هللادبع ندندلدحو
 ردندا روانویلیبلا دناخن نودج نب دو هور نب دجان دو عاضولا ن ماصع

 نات هدم نج
 یزقوب ىنشاب هكر هليصف كنهنمهو كنات ( نالأتنا ) ( * ةيقولا ءاتلا لصف × )

 "اک ر دقلوا هلو نالوا باوص لوق لع ر- هنسانعم كم روب كر هکلس یرقو
 لبح (. لتلا:) ردشلنا هحاسم هدشرمت هدارو فلوم ىلاعت هللاءاش نا رک ذیس

 یا لب امهنیب لا روک لباب قر هلوا رداو لوبت عج رونید هکلنعثد هدننزو
 هتان یب هکر و لحذ یا لہ هږلق یف هل لاش رد هرم انعم هیکو دقحو ةوادع

 ینلقع كمدآ رب و همقسا اذا لوالا بابلا نم الب بلا هلت لاق رد هنسانعم قلق
 ثداوح نامزو هلقعب بهذ ذا هل لاش رد هنسسانعم كلبا شوهب و هعع بولآ
 اذا موقلا رهدا لبت لاقب ردل اسم هد_سانعم كايا فلتو هات ی هکر هلباوو

 هنفشآ یتلکرک كهراده) قشاعرب هلیلاج قدع هوبحر و مهافاو هفورهب م

 لبق هتناصا یا لحرلا داوف ةارلا تابت لاق ردلمعتب» هنسانعم تاليا اندردو
 اهيق لمح اذا ردغلا لبتلاق رد هنسانعم قوا لبا هه رتو لوتم داّوفلا كاذو
 زد هنسانعم كمروشود هدرد یمدار جدو هل هک كن هدرمه ) لاینالا ( لباتنا

 ھار

 هدننزو هلفوح ( لب وئلاو ) هدننزو لدیعفت ( لیلا ) هدقسسا اذا ها لاف 1
fلب لاق رد هت سانعم قم وق لبا هب هرعت هدرلن ون هدنن زو هلعاقم ) ااو (  

 و رجاهو بحاص ( لباتلا ) لباتلا اهیف لمح اذا ایلباتو اهلب وتو ردقلا
 لا :اوح هرهت N وتا هن ہبانعم ماعطلا زارا هدننزو ره وح ) لب وتلاو ( 1

 لباوت یعج روئلوا عضو نوا ماعط دیذلت هک یک یراسو نوکو لذلف رونید |
 نالوا عض و نوا ذیذلت لباوت ردصخا ندجاوح لباوت هکرد حراش رولک ||
 ردقح هل وا یتف اض دام رود 3 هحاص لب باو هدنن زو دادم( لات ( ردزارا ۱

 رک نرو قاب ام دارو
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 ےک جست صحت حس صحت ran ےس ےک کس سسسحسسسم مس هم حبه حس سس

 اذا ۲ تابا لوق رد 4:نانعم ایا لر ۳ ےک ى ر 4۸ وا Le و

 4 همدا ر ارح نال وا ل ھاو ب دهم و ,dg رو 3 | هگب ۱ د را هو 4 و 6 هيلا

 ل هفارودد هلوما فرا ی مق لیمع رک او نا كب روا د 4 4 دا دا ز یک 2 ۱ 6

 لاق رد هنس انهم كمرویلاسرص هالرت هرکص نک ک ۱ مع یمخ لاهباو ندناب
 هب الو یشاب كنس هک روند هبهفا لرد( لهابلا ) هرذب ايف هلسرا اذا ۰!لهبا

 ثكناب رواک لر یمچ هیلوا یس هناشن و ام دوخاب هلوا هلاص زسرال و لوق ىلع
 الوا اسهیلع رارعال یا لعاب هقال لا هدنزو عکر رولک لهب و یک در هلی

 یا لهاب لحر لاش یک یارعا هدا روند همدآرس درخ لهابو ةعمالوا ماطخ

 یا لهاب وه 9 بو هش نز رک هزاوآ و راک و دحا هیلا لسیال هسأر ىلع
 اذا لهاب عار لاق رونید هاب وج ناموا یمهقب وطو یمه وعو لعالب ددرتم
 قد هلواما یدلو بول, زوج یغابیسهم كتهفا هلندنتعف ( لهبلا ) اصعالب ناک
 اهرارمم تلح اذا عبارلا بابلانم الهب «غانلا«تاهب لا رد هدسانعم قلوا هااص

 بوست بوزوج ینغاب كنس هم هدننزو هعرکم ( ةلهبملا ) امعضر اهدلو رو
 یاب كنم هع ( لاهبتسالا ) رولک لها بم یھب رونید هو هلاص یرلکدتبا

 لاوو رارص الب اهبلح اذا هقانلا لهیتما لاش رد هذ_سانعم قعص ءو نایلوا

 ممامها اذا دیعرلا ىلاولا ل ميدبما لاق رد ةد ناتا كلت د| كرر دوخ ییغعر

 بودا لوزا هب هد اب ی ےس هقلاط نیسخذ مشح نف رلرد موقلا ةيدابلا تاستاو

 هرزوا یرلها ولد دازا سس ندندبق ةالوو فرصت هلفلوا دیعب كب تمرکح رقم
 ةلهاب ما لاق رونلوا قالطا هنواخ لوط ( ءاهابلا ) رلهدنلیا تكر حو لع
 نی رفن و تنعل ردیسا هلیعو ىعف كاب.( ةلهبلا ) ردیععا هلیبق رب و ما یا

 ( لمتناو ) هدنزو هلعافم ( هلجابلا ) ةنعالا یا ةلهبلا هيلع لاق رد هنس عم
 لاقي ردهنسانعم كم با اعد دب هلتنعا هب ربیرب هدنن زو لعافت ) لها لاو ) مدنن زو لعن

 هدننزو لاتهتفا ( LE یا a اواهبو ae لهاب
 كلبا اع دو عرذت 4-قح ترح هلعالخاو ع بودا قلعت مطق ند هراس
 هدنن زو هذ فنق ( لاب ) عربات و اعد اذا ىلا هيلا لوتبا لاق رد هدعاتعم

 ردلمعتسم هدنعقوم هدوهب و لطاب قرهلوا فرا ربغ هدننزو رفعح (للو )
 یف لوا ردنگو لعف نزو یرلفار ذا بیس رد رللک كن هدومس و لطاب یتعب

 . لالضنا ره لاش ردشل وا مورص* لر | مال ما ادعب بولوا یع هغرمح ل و مگ

 قر رو هکر وند د هاش کک رو هدننز و دجا( ل ۳ ( لطاملایاللهد و ل

 یک ییدایا مهو كنب رهوحوی و رولوا هیبش هنشع ردس یمع و هنقرو هر

 ردب راکدد یہ جدزآ هنشع و یجاعآ جدرآ رصد لوا هد کر ردد وع رک لی

 یروکګ

 1 أ
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 نوجیدلوا لمص” هدیعپ رفس لغب هکرتد میزنم رونلوا قالطا هیارس ( لاغبلا |
 | هلفماذوا یدلو كلاغ ردیلغا قلوا دلو دارم ندلو هدارو نکل یدالوا قالطا

 رفعح ( لدهبلا ) ردیتما لجررپ ( هب ولاب.) رلردیا هبانک ندیارمس نالوا یهاو
 نددسایب ( لدم وتب ) ردیدآ كوف لب رو روید 7 نالترص هدننزو
 باش ید اتم ya كیاو تسح هدنزو هحرحد ( ةلبربلا ) ردتعاجر
 رد N یقاوا وب یس۶ كنبدنک راو یا ف عرساو فخ اذا لحرلا لدهب

 ردا لحر ر ندنس هلیبف مع هدهب و هودنن تمرظع اذا لح را لدهب لاش

 ی وب هدننزو رفصع ( لصهبلا ) ردیسا یرناا د وسصلا نا نب مصاع ما و
 هب هناا قا و منجا ظلما یا لصهب لجر لاقب روند همدآ نامزد ول ه دوک

 رد راج هد هايد كلاب روند هنروع رودو هدننزو هذفنق ( ةلصهبلا ) روند

 ضا + ك یع هریو راك یا لصر اا لاق روند هب روع ناغ رءاجو

 ضايبلا ةديددبلا یا ةلص ةأرما لاقب ردتنا هد هلیصف كلاب روند هواخ نالوا
 ( هاصهبلا 8 روند هم دآ "یدرو ۳ فیعط هلي هي غفصم ) لسرهبلا )

 لصر لاق رد هنسانعم قمانیوا راق هنسامل بو وص دکر هدننزو هح رح د

 یک هز نالوا ندنس هروج ټورګ ینا كککو اهب اقف هبا علخ اذا لجرلا

 نم هفکتف مظعلا ىلع محلا لكا اذا لحرلا لصر لاقي رد هنسانعم قم وقیلآ ||
 ردهنسانعم كالا جارخا پوروس ندا یمه اکر خ ین ندنرالام یمانو هفانک |

 هکدیفدارعو هدننزو هدکهب ( داکهبلا ) مرج رخا اذا ےہلام نم موقلا لصهب لاقب
 بكف كلاب ( لهبلا ) دعا ةضغىا ةلكهبةأممالاقب رونید نهب وع هزات نت مر

 نالو ردموس سه لیلق لام هد همه ضعب هنسانعم لیلق هام روند هب وص هجزآ |[

 نم ال هالا لهب لاقد ور تشلنا رار Xi یو فا وم رد هن انعم ابا 11 رفو |

 اله لهبا یا الم یا الهب لاقب رد هنسانعم لهم و هنعل یا ثلاثلا بابلا |
 رد هنسانعم قمالشو قر هلوس دوخ بوب وق هنسهداراو یار یک یدآرو 1 1

 ردوب یعوضوم یانعم هروک هننایب كحراش هنأر عم هیلخ اذا انالف تلهب لوقت |
 بولطم هدننزو لعفت. ( لا ) ردعرفتم ندنوب هبعسشنم "اعم راسو نعل |
 نالف له لا رد« هانعم كہکح تجزو 2ر هامماس لیصح كەت نالوا ۱

 الخاو كرت قمالثو ی هنسنرب هل رسک كن هرمه ( لاهبالا ) بلطب اع ینع اذا |
 نیتسیا هکرد هبنسانعم كمرب ویلاص هلاص یهقانو هکرتاذا هلهبا لاق ردهنتتساانعم |
 ولدوس كل ذك اهلمها اذا ةقانلا لهبا لاق ردنا E بوغاص یندوس هسک |

 ةقانلا لوبا لاقب ردهنسانعم كمر ویلاص هیوا بوزوح ینغاب یس هم كن هقان

 دق كنا الضا بوب وق هنس هداراو ئار یهسکر و ایکرتو اهرارص لح اذا

 : 3 7 Eدک | ۱ ۵ ۷۲ )



 تای هب دین OSE رر ةن ق هاح زم ىل: ام هس رو» روا 2 یھ

 تراولادبعو دربم یب راضعبوو رع لبدبز مقبالو ور لبدیز ماقام مهلوقکر دیا
 لبو ادعاقلب اماق دی زامسب رلب دابا زوج ینساوا لقا هنپ دعبام ینرلانعم كيو ئ
 ۱ تابه باو یھ ن نویف وکو رولوا فر ی رلدهح تا بو وا عج كعد دعاو

 ابا لبادیز تب رض سپ رلیدلیا منم ینلوا مالک فططع هلا لب عقاو هدنسپ ریغ
 لب نالوا عقاو باعمالا دعب نوعا پارشا دیک و هکرولوا ءاکو نوا حم لوق
 سا لبال ردبلا كهحو رعاشلا لوقك رونلوا هدايز هیفان هال مدقمندنس هلک
 رو)وا هدازژ نوا دیک و ینابقام ر رق كس هک لب ینا دعب هرو زم ءالو a اول

 یارمش هل رسک كن واو یمض كي اب ( لی ) افنش ینداز لبال كت رجهامو هلوقک
 نکن ردقلوا هاب لاما نالوا حا هدي وو ردیعسا یدح لاسم ن دمع ندیسل دیا

 رونید هکدس هک ردمولعهلیعف كناب ( لوبلا ) رلردبا بتک هلا هبنص یایاحالطصا
 لحرلا لابلاش ردهنسانعمكم هشی ارو)وا ردص+ل و ورد ردصملصالاف رولک لاو |یعج

 روغلوا قالطاهربتکددع ودل ویا ربثک لوب هل لاقب رون)واقالطا هد و لو والو لوس

 هنسانعم كعراو رجفنا اذا هام لا لاب لاقب ردلمعتسم هنسانعمقخآ بوبانیقوص ندر و
 روند هکتشیا ردعسا هلی مسك كناب ( ةلیبلا ) باذ اذا مثلا لاب لاقي ردلمعتسم

 هلو هل لاش رد هدف ایه زبحد روند .دلو نال وا زق ا زو FY ) هل وبا (

 دیاصا لاقب ررذتا رارداّیوخ قوج هکردتلعر هدنزوبارغ ( لاونلا ) تنیا
 سط ابذ هد هیبط بثک تلعو ارهاظ هک رد ج نم لوبلا هنم رکی ءاد یا لاوب

 راربد هیاکلا قلزو بال ودو هراود هديب رعاک او ردینانوب هک ردنالوا موس م هلیمسا
 ردبا لو نامه ینکیدا قرهلوا یعاد شطع هدنوب رد هقشب ندلوبلا سلسو و

 هدننز و هره (ةلوبلا) رولوا ردیارا ردازینزمت ب ويم هديا ام هلاسما هلدل وا فیعص یلک

 هکر ونب ده اق نانلواریبعت كد رواهدنن قود کم ) ةلوبملا ( روند همدآ نداراردا یوح

 هلوبم بارشا لاق رون دهثیشنالواثعاهرارداهدنزوهلحم(ةلو,لا)رلرداراردااک |

 لابلا فساک وه لاق هنمو ردهنسانعمناشو لاح ( لابلا ) لوبلا ىلع هلمح یا

 رو اباقو ارطاخ یا الاب هل یقلااغ هل لاق لاقب رد هنس انعم رطاخو لالا *یس یا

 ۳۱ بدرغو مطظع ك رولوا هدنساب رد هشدح و ده قلابو ردیدآ قلاب یربا سج

 ١ شاعم ءاخرو و روادد هلب ر رومد یرلک دللسالرت لا و راردا ل ۳ یس همح

 ۱ روید هب هرو راق هدمنزو هلاح ) لاما ( شيع ءاخر یا لاب هل لاق رد هنر انعم

 ۱ 1 هدزاعح و روند 4 و و هب ق وڌ ببط و هتسانعم بارح روند هغحراغدو

 || ( لوب ) ردیاب لتعم یرکذ لحم كنه نالوا هنسانعم قمریاتو ردیدآ عضومرب
 ٩ ۲ اونا ) ردندنیعبا لوب ن راسب ن دیز ی لاله ردنداما هدننزو یرکس

 لانبلا



۱۱۳ 
 سس e سست تست سس او ی نون نشدم

 كالذ نکلوالف ی اا ناو اما ك رلت رم طح هنع هللا یز ذبلو ی هاو و زود

 هابلا EN 0: یذو ةدد لا ءاملاو مال او ها ۳ لب ید نشا شک ادا

 یسهاماو زس هفیلخ بولوا قرفتم ساب ار ندغلوق سعقلاو ةددشلا ماللا عفو | 1

 دید یونعءای یسح ندير عرب نفلوا هفلتوما فاوطو" هفلتحم قرف هلغلاق |

 مولعم ان لح بولوا دیعد و هنن ره هرزوا روک لم هو هک هتن رد رللوا | ۱

 بحاص یذ هدا راک رب هم" رون لرد نایلد یذو لب یذو لب یدب وه هوا

 روالوا رابنعا فاضم هردقم تفو دوحای ناکم هروک هنسا هعمقم بو وا هنتاذعم ١
 یمج زدهاکددغ هک روند هماج هدننزو دادش ( نالبلا ) رست ی بهذا هنمو

 ماج هاد ایا هک ود خراش ملا یا تلا ا تلخ لوق رد الب |
 ( للبلا )وند هالسرا هدنزو للذعم ( للبناا ) راردنا قالطا هت راکثمدخ ۱

 رولبد هنوف شواط "نامرغایو لود هنر رک و ی
 داو لاول ر( لیلبت)ا ) هتسانعم ر اوو ا لو ا للبلا 1

o. ۱لاش یک قلوایوروی یس راف ی ودر مع ی الس ردهتیبانعب یت وا طلتف و ی  

 بو اوا رد ٥یف رط رنات او مو باودو تطادخا اذا نسلال تلبلت

 (لبالبلا)لاثیش هنم عدت رف هتعبتنذا الکلا لبالا تلبلت لاقب ردهنمانعم تموم
 ها | كلک,اج هساا عورش هشیادن ره هک روذب د همدا ااجو تسح هد زو طبالع |

 (لبملا) ذخا ايف 0 لبالب لحرلاق ليف كناب ردلب الب یعچج هیلیا تیر

 كکدلیادارع یال ندنم هعدخو تبخ لود هلک لابو یی تایم
 ناک اذا لبم لحر لقب هلوا ردا باتي و نحاع یتس ندعباتم اکس هدصوصخ

 كنهعیرش عقاو هدننارت نیفص هدتشزو ریز ( لیلپ ) هدب رادیع كعباتبنا كريعی
 ربا نام لا روند وص هم وزح ) لولابلا ) ردنا لحرر و ردعا هىا ۱

 رد هنسانعم تفایفو تاهو یز هدنزو هرمه ( )ا ؟یشیا لولا

 5 تیر من تا سه <
 موس

 كلاحیا كالولءو كنالب فک لوقت ردهساذعم ناشو لاح هدف (هوابلاو 2۱ءلا) 1
 كمالو ىح كلاب( لب ) هتلسقیق یا ههلبا ی ءاجلاق رد هنساذعم ها سق هلی ( لالا

 یسانعتكیارشا هسرودلوا رکذ هج هرکص نددنکرکا ردناریما فرح لینوکس ؟

 دابع لب هناص- اداو نجرلذخا اونافو] یامت هلوقک رولوا لاطبا ىلا موهفماب

 لصف ] یاسمن هلوقک رولوا لابقتا هرخآ ضرف ندر ر دوخاب [نوءر
 نوحافطع هلو! ییا هسرولک در فه ه کت دیدنک رک اوآ ادا هايحا نور زد

 توکسُمینلبفاعهسرونا ورک ذباحا لک دوخایرمالعف مدقمنددنک کا ةدعب ر 1
 تابثا هنیدعباممکح هکلب بوپغلوارکح هلا هن ذرب هنلنقام هنلبف اد نمی رالیق هدناکش هذع

 د وخ اب نم دقم نا دز دیک رک او یک لبه دب ز 93 E i ب رضا .,هاوفکروئلوا

۰ 



11۸۲۴ 
۱۲۳ 

 هد رم اما هکر دیم اك شوف فو ر»» هدانز و لدلد ) لبلإلا ( تە ی البم مه> لاش ۱
1 

 هلذا و تربغ بحاصو حو رکبسو تسح تیاهپ هک رود همدا لوثو رونید لباب ید |
 هل هدست روت دید لبلب هلوا ردا تنواعم هنطاصمو روما كس ره هدرل رغس

 ردقلا یسهثج هکر دیعسا یلابرب و ناوعم رفسلاف فیفخیا یلبلبو لبلب لحر لاقب
 رد ر د عا ن لبلب یدیفحو لباب مهار ا ردند)اج ر۰ا-ء-ا لابو رولوا

 قادر زوکلالبلرو یدبا ندسانءامرک یدبا یریزوكن هذیلخ دمتم لبلبی لیعع#ا و
 ىنا اجاق نم یا ةزوکلا لبلب نم تب رش لوقت روناوا قالطا هنک نما قیراو | به سی یوم سس نیو سس یو جا

 یکح هن رل داقو رونید هغاد رب یلک نما هدننزو هدهده ( لبلبلا ) ءانا بصت

 بور دشریک هنبر یر یرلفار نم هدکنج هدننزو هلزاز ( ةلبلبلا ) رونید هج د وه
 راكفاو ءارآو اه وطلثخا اذا ةنسالا او),ب لاق رد هنس انعم كل؛ا شروم شرات
 لاق رد هنس انعم كليا ناشیرب یعاتم كلذک رد هنس انعم قلق هدنکاربو ناشیرب

 هنحش و هايس عونر هلبابو اهق رفاذا عانملا لباب لاقبو اهوقرف اذا مهءارآ اومبلب

 هب هوس وو هپ هسات نرو بار طط او شا رخ تیاغب هباق هلبلب و رولو ادن رل عا رلفدص هکر وند
 هش دخو هسوسوو هسات هننورد كمدآ ر رولوا ردصمو رک ذیس اک روند هن ایلحو

 ال ابلیو ةلبلب موقلا نالف لبلب لاش هنس انعم كلا رارقبو برطضم هلکم رو
 ضراع هماق *درلن وب هلیعف هرلاب ( ةلابلبلاو لب البلاو لابلبلا ) ےھک رحو مهعه ادا

 لبالبو الابابو ةلبلب نالفردصق قلا لاق رونبد هب هس وسوو هشدخو هب هسا نالوا
ge دیه campers xew ay III r Û ‘MERDE am. 

 ( لوباب ) هنس انعم بّذ روتید هدروق لابابو سواسوو ادد د امهیا ةلابلبو
 لس رك ( نايلبو لل ) ردذآ كغاطرب هد هماعو ردیعمامطومرب هدنن زو روسرس

 یرب هلغا وادیعب كم رلن وب رد راج هلن رمسک كابو هد زو یتحلبو_هلد دشت لرلابو

 بودیک هناس بولآ ینشاب رزوا روک ذم هحو رووا لامعتسا هدنماعم قاوامولعما

 لپ یذ وه لاش هنم و رد ذوخأم ندنس هدام لوابنالوا هنس انعم قل وا دونات ۱

 هد رب كعب د رداک د مو)عم یغیدلوا هدتقو یقرعدال قح دیعدیا لب ید و نایاب یذو

 كنایو هلا رلرید نایلب یذو ردزئاچ هده رک كناب هدننزویلو رلرد لب یذنوه

 یذ و هلرسک كلاب رارید لب یدو هلیدیدشنكنايو هلن سکر لرد نالبیذو هلیفیفخت
 كنهددشممالو كلاب رارد نایابیذو هلرعف كەد غم مالو یرسک ڭلابرونبد نادلب

 راربد نایاب یدو نایله ین بهذ كل ذک هدننزو نابصع رل ربد نایاب یذو هلیهف
 هد ربت قر هلوا فرصتم ریغو ف رتو هل رسک كن هد ددنش ەم الو كن ابو كناته

 ردیلگ كدعب نایلب ضعلا داع هدر صید ر داكد مواعم ینیدلوا

 ۲ نابل لوق ىلع ردقرصتمو ردذوخأم ندنسانعع روك ذم لواب یعوع كرات
 1 هاب كنوکسم عبر دوخاب ردیعسا عضوم رب ندرجه لاعا دوخآ هدنع هارو ۱
 آش

 رواد



۱1۸۱ 
  NEYENی چاد ااو و ایت ۱۳

 دیش موهبت د یا مھ ) ولبو مهللب موقلا فرصنا لاقب هنمو رد A هیش قب دیییض |

 ٠ ( ةالبلا ) هليمض كرلاب ( ةلالبلاو لولبلاو ةلوابلاو ) هلبهاو یمض كناب ( ةلبلاا )
 : يعض كناب ( تالیلاو ) هدننزو هباصم (ةلالبلاو) هدننزو تاکرح (تاللبلاو) هلاصف |
 هتل البو هناللی و هتلبو هنلالبو هل ولب و هثلولبو هنلبیلع هت وطلاق هنمو روتندهغلشای |

 | مالکو دولانم ذی هیفو هشرادوا تیعلانم هيفادزغ هتلقحا یا هاب و ٩

cire GERI IEEE OI 

 هک ردن دنس انعم هصیقنو بیع دوخاپ ردن دنسانعم هیق دوخای ن دنسانعم قاشا ]|
 هن وک لدا و لفاغت ینتئاساو بیع كَ ندارم سپ ردیشادعم یلشاپ ی رلنقءفح ۱

 1 مدیرولاخ هننعو قوفح ارهاظ یمیمداوا لا کو
 ها هاضاعا ندنس فرح هلند وا یعهیق تب کی هدننزو رد زونه دوخات ردکع د ۳

 | یسکتم یرد هدک-ک و نکیا شاپ یعولط لصا كوب ردکعد مدلیا ةاساومو ارادم

 | هلغلوا روئوا ضراع للخو رسک هنمادنا هتبلا هدکدکو هرکصندقدب روف بویلوا :

 منب هتللبلع *افسلا تیوط لاقیاک ردندمالک یرلکدید هالبو هلل ىلع ءاقسلاوطا ۱
 قلو رفظ و زوف ها نصف ) لاب و دن وه و هنب وط یا اهحفو ماللاو ءاسلا

 هز وساد تنحربو هب ترفظ اذا مبارلا باملانم الب هب تالب لو رد همش اعم

 | كمدا ریو فاقلاب تیقشو تیلص یا هب تالب لوقت رد هنس انعم قلوا راتف رک
 || لولبو هلبالو للبو هتءزلاذا انالف تلاب لوقت رد هنس انعم قلوا مزاالم هنس
 | هب تیئماذآ الولب و ةلالب و اللب ب تللبلوقت رد هنسانع,قلوا التبموهتفیش هب هنسنوپ
 هنس انعم قلوا انشاو كلعب ی هنسنر و الواب لبا جفلاب هب تاب لوقت هنفلعو

 قلوا لبا هسکربو هنلګالو هتبصاام یا الب رسکلاب هب تلابام لاقب هنمو ردلعتسم

 ۱ قن نو ساک او راصاذا عبارلا بالا نمالب لج را لي لاش رد هند اف
 ( لالبتسالا ) هلمح یا هلاب نسحاام لاقی ردلبعتسم هنس انعم باتو با و لمحو 1

 تنسحاذا هطرمنم لبتسا لاق رد هنس انعم قلوب تعع یک یک وک هتسخ یخدوب
 لاق رونلوا قالطاهتعفتمو ریخهدننزو هلاد هلمالددشت ( ةلابلا ) لازهلادعب هلاح

 كب ردغصو ( لبالا ) ربخ كييصبال یارک ذ اک ماطقک لالب وا اب اندنع كابنال

 | نفاتواند هسک ولدح دلایا لبالحر لاقب یک لب روند همدآ عزانمو لدا ج وکن وا ۱

 ۱ هک انو مل هد هج رد تیاهنو یصسیا نا لا لاق رونید هب هسک ولزوب كب

 ۱ لبا لجر لاقي هلوا لوا باب رغظ هک رز هنس هرب اش یمفنو ریخالصا هر

 | بو لک ا هللا هلطا_ء یتفح اعاد كسانو هدنعام ۵ ردیال موللا دیدشلرو منقلایا
 | مولظ فالح لوطم یا لبا نالف لاش رونید همدآ مولظو فالح نالوا هدندیق
 لبا لحر لاقت هلي كتاب رولک لب یعج ردالب ین قم روند هي سک راک انزو

 گنج ههدآ رادب او تبا هد« وصح لیک كم ( ( لا 1 1" 3 و
ena nne na nسس  



gD هوس جد ۵ ERO, amara 

۱۱۸۰ 
 ۳ ۳ 44 9 ایزوف ج +

 ۱ کلا ةبق یا 4 Pî لاق رو“ د هس هيب رام نالف ا8 نوور کل ارو

 كن اب هدنو و ] E « *)ب ىلع ها وط لاق ر رل تسمم شبا اش هرصقل و بیع و

 4تنوارط كنءاگنه كلهزاتو تله هل-یضو هليصف كباب ( هللا ) ردزاج هلبعف
 هد كوي یک نالیغهو هوا رط یا بايدا هل هب لاش ررلوا ى * رلطا هنکلرو

۱ 
mn 

 یک كنښنو یو هدرخ ندیآ روهظ هدنقع ا دوخاب هنکعجكانب رلحاغا

 نالوا لصاحندرلنا دوخابپ روند هنب راکعج كن رلح اغا یهو طفعو روند هب هنسن

 رففو ردفا هل مک كنا هدن وو رد همم یک یاب نايم هکر وناد هب هرب لتحوژ

 هانغیا نالف هل ترکش لوقت رو:لوا یالطا .هکلایکنز ندا لابفا هرکسند هفافو

 كح افا لن رقو ردزااج هدایت كلاب نوید هام هرقل راج نالف e قا لور

 یر هاي كناب ( لبلا ) ردفحهلوا دومالپ رلردا تغابد هاکنا هک روند هن م

 واتن وطر هلسیصف كباب ( لیابلا ) روند هبانغ ندا لابقا رتفلادعب یخدو هد زو
 جیرلایا لیلبلا انحور لاق روئلوا قالطا هنعجو د رغم رواد هراکزور نیر

 لیلب لیلق لاقي رولوا عابنا هسهلک لیلقو ردهنسانعم توصو یدن عم ةد رابزا
 بالا مالولب مرا تاب لاق ردهنسانغم كع- لب ولت وطرنیرسهدننزو لوصو(لولبلا )
 | ردهتسانعمقلو تک هثسخ واح اذاهنم لب لاقت رد هنسانعمقاتر وق والیلبتبهاذا یناتلا

  قلواالنمبوخاباهب هنسنر ورک ذیساک ردامعتسم ةن انعم هصرقنو برع لود و رک :اک

  هافشیاهنع رم نمالب دخ و لاقب رد هنسانعم ءافش هل سک كلاب( لبلا ) ی“ اکر د دنسانعم

 عاسا وهوا حایمو لالحیا لبو لح لا و حابمیا لبوه لاق رد هنسانعم حایمو
 یهاودلا ديعادیا لالبا لب وه لاق ردلالبا یمچ رد هنهانعم هیهادو تفآو

  ریخو جزا ةلصیا لالبیعا ریوه لاقت ردییما كجر ص هدننزو ماطق ( لالب )
 ۲ (نالبالا ) OY یا لالع ادتنع فالبال لانه رونلوا قالطا «هتعفنمو
 | هویم جاغاو ااذا هنم لبا لاقب رده انعم قاتروف یدو هلرسک كنمره

 ۱ | ردهنسسانعم قلو تقافا هتسدنو را اذا رضا لبالاش ردهت انعم كمریو

 ردهنسانعمقلوا ادیان بوحات هنا بولآ ییغاب ناورحو ارا اذا ضرما لبا لاق

 لاش رد4:تساتعم كءرو وص انو هلا تہھاذا اههح و لبع ه طم تابا لاش

 لحرلا لبا لاش ردهنس انعم كجا تح ایشو رسو ءا هو یرحاذ ذأ دوعلا لبا ۱

 ۰ هک و راد هنسانعم قوا ثدبخ و دنفم هد هح رد تبار هکر و ضرالاق بهذ زا

 ۱ 1 همدآ رب و اسخو اداسفیعا اذا لحرلا لبا لاش هل وا ردا ح اع هلتنابخ و داق یان

 7 لب هلدبتعف ( لابلا ) ةبلغ اذا هیلع لبا لاقي ردهنسسانعم قلوا ىلؤوتسمو بلاغ

 ۲ 1 هاب هن م نم لب لات ردهتسانعم قلوب تیفاعلاک ندفلنو زو ن دکل هتسخ یک لوابو

 3 a RE eA لاب و)لا زھلاد ب لاح تنسحاذ ای زائل بابلا نمالولبود)ب و



YVR 

 یر ءایشا شعب هلوادن ار ز ر دلع س هل ساغم مر مطق س» هک تن ردلپعمبم ۱

 ۲ لابو لولبو لبو اهلصو اذا الالبو الب هجرلب لاقي رولوا لصتمو طانح هنر أ
 ۱ ور لاش ردهنسانعءقلوا تسردن بولو تخت نهج دیش دانیتچفو ۳

 د هنسانع»قلوا هتفشآ ونو کش ود كب هةدش ر لب و هلاح تنسح اذ ین اغلا بابل ا نم الا والولیو |

 نيچ امد هکرونید هیسک لوش رولوا فصو لبو هبهلاذا الب ؛یشلاب لب لاقب |
 ۲ اذا لب لحر لاق هلوا رابا ادا ید و لک ینقح كفلخ هلا راکنا كرەدىا |

 رد دح یدادفبلا لرلا ن نسا ن ىلعو ساناا قوقحنم هدنعام فادلاب عن ناک

 ٠ جوجل تیاغب لبو ضرالاق بهذ ذا الب نالف لب لاق ردهنياتعم كك هناب لبو

 یسانقوفح نالوا هدتمذو لدحد)ایا لب لحر لاقب روندهمدآ ضراعو لداحو

 : .ناسحاو فط) لبو ردرارکتو و رونبد هیسک مواظو فالح ندا مابو لکاو هلطاع

 ككا مخ هیالرتو هکفزر یا ناب كلبو انا هللا كلب لاش ردلبعتسم هنسانعم |
 كن ییهنسنرب هدننزو لیعش (لیلمت jI ( اه ورد اذا ضرالا اواب لاقي ردهنسانعم |

 ۱ هللب لاق ردهنسانعم قعالصا هدننزو لاعتفا ) لالتالا ( رد هنسانعم قعالصا |

 یدنناذا*یشلا لابت لاق رد هنسانعم قمالصا یدو هدننزو لعفت ( لالا ) لتاف |
 ردلعتسم هنسانعم قلوا تسردنن یکی کرک بولو تقافا هتسخ للبتو لالتناو |
 | قرهرقیح نالسرا للبتو لارهلا دعب هلاح تنسحاذا للتو هضرمنم لتا لاش |

 ٠ اذا دسالا للبت ل لاق رد هنسانعم قزون ینغاربط یتشاط بوروا هرب هلیس هب
 ۱ ۳۳ رکذ هکر زدردصم مسا هلیرسک كاب ( ةلبلا ) رآزب وهو ضرالا ةبلاخ رانا

 یا ةرثک هلل هنم باصا ی زدلمعتسم هننسانعم هنسح و قزرو ريخ هلو |

 ۱ هلتعواطم لوقیلع هننایرح هلتحاصفونایو تفالط كباسلو اف زرواریخ ||

 رونلوا قالطا هنیرارتساو یرح هلتسالس یکناور بآ ۵رهدبا ذخا ندنجرخم |
 هرارتساو فورحملا عضاوملع هعوقوواهتحاصفو هنایرحیا هن سل نسحاام لاق ||

 اتم دوا یوم 17 زیبعت كک ان هکرونید هنلخای هج زا وب هتسالسو قطع 8

 رونلوا قالطا هتیفاعو تحعو ةوادنوا نود للب یا لب ه لاش رونید هفلشاپ ||
 | هیوص هلال ثاکرح كنابو هدننزو باک ( لالبلا ) رونلوا قالطا هب هیلوو |

 | لاق روند هثیش قعیهنلوا پلر رخو هلیسسودنک اقلطنو زوئلوا قالطا
 4 هک ردهنسانعم كليا حر ؟هلص ردردصم لالبو قلا هب لیاعوهو لالب هب افسیام 1

 ةولصلاهیلع نيلس يملا ماما هماج نب حاير ن لالب ردندناج ر *یاساو یذنلوا رکذ

 كحایر هماجو هنع هلا یط ر ردیشح لالب هکر دب رلن ذ وم كنب رلت رمح نیح کف

 لالپ قرهیلوا بوسنمهلحمرب و ناینرلا ثراح نب لالبو كلام نب البو ردیسهدلاو
 هننوط كراچ هزات هلیع تاب ( هلبلا ) لی دابآلالب ) ردرلباخ ر



 یمزراو+ا ساقه EF دلو ن نایب هدنسهدا ام کەر دقوا لادبنالوا باوص

 درس هدای ز هاب هنب رخآ مجم ردع راب ماما یحاص .هنسح بک فلناصت هک لاقبلا |
 (لکبلا) رولوا همجع ءا بویاوا تدس هاب سپ رردبا رکذ هدنناونع ی ةبلا مام |

 | باباانم الكب "یا لکب لا ردهنسانعم قمردش راق بولاق ی هنس رپ هلرصف كلاب

 . ی رلکدبد هلیکب وی یا اریثک الكب ذخا لاقب رد هنسانعم تیمعو هطلخاذا لوالا
 هدنزو لمذن ( لکتاا ) ةليكملا ذخا اذا لجرلالكب لا ردهنسانعم قعای ماعط |

 یا ریذک لکبت هل لاش یک طوتت رداکد ردصم ردوو رونید هنینغ یندوب |

 نود الثم هنسانعم قغئاص لباقم هب هیسنرب یهنسنرب رراوا ردصم لکبو هينغ
 مش ههسکرو مدالاب رهبلاک هب هضراع اذا "ی هاکبن لاش یکقفاص هایت |

 اذا هلیع لکبو هلکب لا رد هنسانعم قلوا ریکمش هلاوحو هلارهفو برضو |

 اأ طلخاذا هيلع لكيت لاق ردهنسانعم كليا طیلختو رهتااو برضلاو متشلاب هالع |
 لاتخا اذا هتي ش.یف لک لاق ردهنسانعم كیرو قرهنلاص هلا رادنو بجعو

 بر ینوا هکردماهط ولردر هدننزو هیاصس ( ةلكبلاو ) هدننزوهدیفس ( ةليكبلا ) |
 | يککر ک لوق لع زرد جاعوا بورد_ثرق هلا امرخو غاب فاص دوخاب هلی ۱

 هلا وصبو ردش راق ینوا هلا دواف قش راق هلا دوسو امرخ دوخای دوات شغ الصا

 بولاق امرخ هزات هکشک یف ؤة دوخاب دواق شلوا بطرم هلتز دوحاي هلغاب یناص |

 | یرب هلیکبو رونلوا ببتر نود قمردش راق هلتبز ییاهرخو شک شیک وا دوخای |
 ١ شلتاق یروسرخآر كلذك روناوا قالطا هنسیروس یکو نوبق شملتاق هنیرپ |
 | ملا اذکو زعملاو ن أضلا طاتخا اذا ةليكب ةعیطقلا تلظ لاق رونید هب روس |
 ۳ ک لا ردهنهانعم تعیطو زونیدهبنلام ی و یرحا م غ اهبلع تیغ)ا اذا |

 أ لاق رد هنسانعم كلبا شروم شراق هدننزو لیعفت ( لیکسلاا ۱ دعط)ا یا ةليكبلا ۱

 | لکتو تئیهو رد هنسانعم تعیط دوب هل رسک كلاب ( ةلكبلا ) هطاخاذا هلکپ |
 | ندنسهلبسق رج هدننزو باتک ( لاکیونب ) رد هنبرانعم تفلخولاحو تفایقو |
 1 ناده هدننزو رعما ( لیکیلا ) ردندرلنا یلاکا هلاضف ن فوت ندنیعیات ردنطب رب |

 یکک رک هدنشورو سابل هرونید هوبح ربلد لوش لکبو ردتعاجرب ندنسهلق ۱
 هی شمو هبسدلف قونتمیا لیکب ليج لاش هلوا ردا ما ةهاو تفدو فلکت |

 هلنیتصف( للبلا )ردندنب هلق نیم ر هک ردریما مانتباث نيا هدننزونابعس( نالکیوذ) |
 1 تب ( ةلالبلاو ) هدننزو باتک ( لالبلاو ) هلدبشت كمالویرسک اب ( ةبلا ) |

 1 كتاب ( لبلا ) ةودن یا ةلالبو لالبو هلو للپ هلاق رد هنسانعم قلشای هلی
 ۳ لاغ رد هنس ا یی الصاو قمر ادب ی هنسنر هلرمسک تاب ( لبلاو.) هيه

  هنسانعم كليا حر *هلسص لالبو لبو ءادناذا لوالا باسبلانم ةلوالب ءالاب هل ۱

 سم عمر

 رد)یمسم



VAN NE ES 
۹0۵ 

 میهن یو سا هو یی تیم دن ی و ور رخ مش شام

 ومضات لمع كلاب ( لقبلا ) لقا تهزاذآ ا تاقو لقب رد ها
 هدنزو هد ادش ) “ةلاقرلا ( روند هب وا نر لقب ندا ر وهظ هدراسم ۳

 (لاتتالا)ردیاج هد هلیعص فاق هدنوب روند هزازهزس هدننزو هلم( ةلقبلاو ) |
 ثعر اذا ةيسشالا تلفتا لاقب رد هنسانعم قم التوا لوش راوط هدننزو لاعتفا |

 اذا موقلا لعبا لاقن رد هنسانعم قلوا رالت وا لوش یراوط كمدآرو لقبا

 لغو! هک رد رب هبوب رداب ردیدآ بابر ( بذعلا ةلقب ) لقبلا رهتیشام تعر

 كمال( ءالقابلا ) هلا مسقو ینیفخو دندشت كمال ( یلقابلا ) ردیعو یاب كنتوا

 هاه روند القاب هدندرفم رد هغ نانلوا رببعت هلقب هکردبعسا لوف هلآ دمو نیفذق

 ءانف نعي هدر مالحا هدوقی واو هدساف حاير یلوانت ردرارب یعجو درفم لوق ىلع

 هلاعسو دلوم یهنبلغ طالخاو مهو ردسو تروم یکمروک نل شود فلو

 ر ؤم هدناب تح ظفح یشتلوا حالصا هلا رلولصم شیب و دقت هند توارطو

 1 ,E ۳ ید ملا یلقامنا رز دلو دعب هدعاچ تب وقت لوات یس هزات هلا لیب زو

 ۱ یرلک دد ۰ هدمس راقو ی” هل قد "ناب هک رولوا رغصا ند هلق یس هاد

 "هلقبلاو ) ىراربلا وا لمرلا "هلغب و ةامرلا "هلقبو ( ةينایلا "هلتبلا ) ر دقح هلوا

 یرلک دید رتسشا ها٤ "لقب رد دآ تاس رم هیحر الا هلقبلاو ( هضمالا
 یرکس قرو رولوا رک هد و ررخو ه-.ذیمرا ةامرا هلقب و رج

 "لقب و رولوا رک یر هبعشو ها یک وکو رغصا ندب 1و هد شب هز-زظآ رپ

 نداو هيس هپ یر رد راک دید یس هلقب موق رارد ید یراربلآ لقب هک لم را

 هک ردب راک داد ضاج ندنعو یغالوق یزوف هنعماح "لقب و رولوا رغسا
 هک رد هب وبحم رداب هیحرا "هلو رلود یند كخرت قاسو یاس ةر هدیسراف

 بن رگ ( راصنالا هاش ( رلرديا لوا یلدب تاوژبس هک ردب راکیدد یوا لغوا

 وجاب واج هدرز هک ردرفصلا قوص ( فبطاطاتا 2 ق WEI ی رلکدید د:هل

 لو"( للا ةلقبلا ) ردیتوا زوم دوخاب رداب دنه ( ةكر ابلا ةلقبلا )ردنارپمام أ

 رد ر هاش ) ئاللا ةلقبلا ( رد دنا هقچ- نوعطیدتب هدرلعاکیا ردیوا زوم زا 1َ

 ةلقبلا ) راربد لپیه هدیکرت ردندنعون قتشمراص هک زدبالبل 0 ةلقبلا ) |
 روالوا ریبعت یمشمرمص نویق ردراک دد قمرس هک ردا فلطق ( 2بهذلا

 هکر د راک د یدای' تاق هدیانوب ردب رج نوا نطب محو هکردنابنرب ( عاجوالا لوفپ )

 هلذاق دید ارهاظ ةورعالب زوکوهو لاقوبلانم تبرش لوقت روند هعادرب |
 یا نسب رب هدننزو a هایش ون ۶ ) دج و 2 گر ا لاش کک 1

> ea ry 0م فا ERE A 
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 رد ها ااعم لفب ) لیفدا ( رهن اد دا ثا ا بالا نم الب رهانر لاق شع د

 لاش رد هاش ماتم یاوا ا برا رو نی رو و م ماغب یھ راغب لاق

 لاق رد هنا عم 1 رو ا نکا هلا غ رو هودو یعاو هابادا ینا" ف 8

 صفح ر : دن دات معما هدنزو OY E 9 ۰ وه ند تینا لدالا ت ی

 قد وا ¿ ناب ور ,ه طظ هل ر ڪس تاغاق و ی ها تاب 1 لیلا ) _ دم ۳

 روا هدزوب كرب و رهظ اذا لوالا بالا نم اتش “يذلا لق لاق رد هئساتعم
 اردد ثوا ی راکد د تم رو تنا ادا ضرالا تاش لاغر رد ۵ هاتعم ك٤

 یر ابی لب یک هزمس كاوح هزا و رب جا اذا ثمرلا لقب لاق رد هر اتعم

 4 وا لوشن لشو لتيلا ها حج اذا هربا لش اش رد همسان كم ردکرب راج ه زا

 هدنرزوا 4,1 وا یو وا و یلصا كح همگی هند و ثآ هک هل ءارتر ندد روید

 لاق رد هلق ىدرغمەلوا تبات ا 4 دس كغك بی)یکوداع اد ید نالوا

 هلن رسک كند مه ( لا الا )تان دم و را فال هرز ی تام وا و لغبنا لبالا ی رب

 ۱ یرلک دید تمرو تما اذا ضرالا تاقا لاق رد 2ایم ق-ءالتوار یجدوب

 كانا را هظاو هرعش چرا ادا مالغا جو لقا لاق زد ة2 سا ەق م ڭ«رواد

 یا لعبا لاق رد هنانعم كلا تایناو هریظا يا هللا هلقا لاق رد هنسانعم
 تعر اذا موقنا لا لام رد di Uke قمالتوا لق یسشاوم كمدآرب و هدا

 ۱ لاقد رود 5 ب ءو توا یاراکد .د تءر ) لقانا ( لقب میت ام

 برعلا نيب هکردیع-ا كن هسک نفج و عحهو نحاع رب لتابو یخ یا لفاب ثمر
 هدنشوغابودیاارتشاوهارب ه هعقار نوا نوکر رداشذ.كناثم * لناب نم یعا *

 هد ک دایا لاّوس ندنسام ود گدنآ هب هجا ج اق ی وهاوب هکر نکیا نرو وک

 هلیعز مودا میهذت هل راشا ندن یر فا رادا یکم د متا هر ها ر نوا اسل

 هدقدرقح ی اج نوا تر زن .هد دع رم و ب جت / ینرلح وا ۱ نو تیارا ی رب نوا

 ۰ ردنعاججرب ندنس هلیبق دزا ( لئابوس )ییا ر اف بودآ برب ندنغاجوف وهآ
 ول دزمس هدننزو ه> رف( هلقماا و ( ةدنذ زاوا ف قفس ) هامعملا 93 روند خد لتب هرلناو

 ری دوب هدننزو لیفت ( لیقتنا ) ةلقبم ی لب و ةليقب ضرا لاغي روند هرب
 ا تشاذا ضرالا تاب لاقت رد هنسانعم تكمرواب یراسخر طح تهزاو :قع الئوا

 رد هتسانعم كلنا را و دیش ل ]زوک هناورح و هر ءش ج رخ اذا مالخنا هحو لشو

 | قمقج هةر ارا لقب هدننزو لعف ( لقلا ) اهساس اذا ةبادلا لقب لاقي

 ۱ قالت وا ل وب (E 8( 0 باطد 2 رح ادا لحرا لقب لع زرد ی
 3 2 تست. ست > گر a د



 ۱۱۷ و 1

 ات تن

 ۳ نوا ی E تسات ءاه ی هدن روت رد هل وعب و 4 رک تن اب ردلاعب يج روند ۱

 هدادعامو تقیقح هدد ساعه وز هروک هنناس ب هدر اصب تكفل وم هلي لر اب 5 ردلوعب و 9 |

 روایراوص هلییوص رومنی رر ( لاعیتسالا )درا شم ندنروصت هالعتساردزاجم ||

 لاقب رد هنسانعم یلوا جوزو العب راصاذا ناکل لمبتسا لاقب رد هنسسانعم یوا |
 هکر د هن-انعم تیحوز یخدوب هلی كناب ( ةلوعبلا ) املالعپ راص اذا امل لعیتسا

 اتهلالعب راص اذا ثلاثلا بابلا نم ةلوعب اهل لعرلا لمب لا ردربتعم ن دنبفرط ۱ ۱
 لاق رد EE كابا میت ۳ و عانتماواباو لعد تاد ت راص ادا ةأرمل تلعب اذکو

 تلبا ,/تعاطاو یه ناب ه:حوز نو A هدنن زو لعق ) لملا )ف را اذا هيلع لعد ۱

 اذا ةأرملا تلعب لاا رد هنسانعم قا وا هتسارآ نوعا قغلافص یبوز لوق ىلع ۱
 عاج هدننز و هل دا ( ةعلابناو) هدنن ز و لادح ) لاعملا ( هل تش روا اار تعاطا

 وا 4 . وا هل روعراو اھ ءءاج اذا هلع ءا دو الاعب ۱ راعاب لاق رد هیت ات كالا

 تاعاپ لاق رد ET قم راو ه را نواخو اهمع ال ۳ | اا عاب لاق رد هن تاسف

 رد ها باتهم كاا جور یرازبق تن 2 یر تعاجرو المد تذخا اذ ۱ ةأرملا

gr ت 

 لاقي ردلتعسم هنسانعم تما حو ضعي ىلا مهعڊ جوز اذا م وقلا لعاب لاق

 قاشانیوا هلیتروعرا یندوب هدننزو لعاغت ( لعاتا ) هسااج اذا انالف نالف لعاب
 ك ند هنسن رب 7 ( لعیلا ) اهبعال اذا املها لعابت لاق رد هنسانع»

 رد ابف قذوا دن ییکحهب ل شبا دن بواوا شوهدم درک ۱ :E بونلشبه

 (لعبلا) عنسام دو مر و قرفو شهد اذا عبارل بابلا نم العب هاب لعب لاقت
 هدننزو <d رف )ل ]ا (J روند مدا نالوا .هرزوا روک ذم فصو هدنن ز و نر

۱ 

 ا هنروع نادیرپ و هبلوج لوش |
 نیو ) لب ) املا :سالا ْن سال تن اک اذا لعب اما لقب هلوا نهردب وا |

 كخاط رب هدهدنمرا هدنزو باغ( لاعب )ردیدآ كضرار هاب رق نافسع هدنزو |

 ا512 شرب هدماش كبلعب ردغاط رب هدنلوب ماش جاج ( لمرلا فرش ) ردیدآ
 “هدام هدنآ اریز رد هموهوم ٌءاحاوب هکرید جزم یدنلوا رکذ هدنس هدام كکپ |

 هغض لوا كو یدنارا رک ذ هک ردیسا منص لعب هکیدلاق یدلا رکذ یی هروب نم |[ "
 دردیک بولوا مئاق هدروکذم رهش همش رویم منم ردیمما كکلم ندیا شتسرب |

 كن همجع نیغو یحف كناب ( لغبلا ) یدبلوا قالطا هموقم رهش هلبیکر
f 
o: ۱ كناب رولک لغد یھج روند رتسا هد. راق روند هراف ندنبف باود هل و و 

 (لغبلا ) رونید هزرتاق ردم مسا هلع تیم ( هالوفبلا ) ردهلغب یم هل رسک
 ردند هروب زم "دام رد هناتعم كما تدسن هدعه ییدالوا كمد آر هدننزو لد 0

 زدن آ مانا دراشتنا لاو و ود روک 2 اپ ر رد یښم م اا سجان ی مق رزاق
 تا ا

 رس



۱۳۱4 

 امره یا الطب ناک اذا س نالا بابلا نم ةلاطب ۸ را لطب لاق و همان |

 تفیفحو تام هدنناذ ر دیلباغم باوص اطخ هک هتن ر دیلباقم قح ( لطابلا )
 | سدلباو قلا دم یا لطاب وه لاق رواک لبطابا یمج ردئرابع ند هنسن نایلوا

 دادسش ( لاطبلا ) [ لطابلا یدینانو ] ىلانعت هلوف هنم و رونلوا قالطا هنیمل

 | نیب لطاب وذ یا لاطب لجر لاقب رونید هثیش نال وا فصتم هلالطب لاک هدننزو
 | نانلواریبعت قالبآ هدرجالطصا هکرید مججرتم رک ذی-اک رونید هردابب كب و لوطبلا
 هللا هنسمن هدوهب و لطاب هدننزو لعفت ( لطلا ) رونل وا قالطا لاطب هصخ

 رد هنساذعم قلردارم و لطابلا | ولوادناذا مهن اولطب لاق رد هنسانعم قعارغوا

 ردام هدننزو دادش ( لاطیلاو ) هلنیتعف ( لطبلا ) عشا اذا لحرلا لطبت لاقب

 بویلنا تالابم هنچ ز نا دم هاهشو تدیع هدقدل وا رادجنز هدکنح رود همدآ

 رده هدنرلناپ كرلنا یرلهدكنارقاو «غکا دوخاب نوع؟یدلبا لاطباو كرت هحیوا

 | هتحارح لطب عاهشیا لاطبو لطب لجر لاقبیدنلوا قالطا نوجخد] والطابو
 رد هلطب یو« رولک لاطبا یمج نارقالا ءامد هدنع لطبتوا امل ثر کک الف

 هاج لاق روند هلاعفاو تالک ینعیالامو تاهرت هدننزو تارکتس ( تالطبلا )
 كن همه ( ةلاطبالا و ) ليت كنهرمه ( ةلوطبالا ) تاهرتلا ىا تالطبلاب |
 | لطاب یا هلاطبا ژ 4 وطبا مهني لاقب رد هنسانعم هد وهب و لطاب هل رسک

 ةره- یا ةلطب مه لاق رولوا قالطا هرلوداج ردیعج كلطاب هلتاصف ( ةلطبلا )
 | هدهنس نامهاکا هکرونید هرب كسکو لوش هلینوکس كنیعو یصف كلاب ( لعبلا )
 هرانیک او هراحاغا راسو ام رخ نایلوا قسم و هل وا ردا تباصا روغي هعفدرب

 | لاقت روند هنب رلنالوا یتسم هللا رومغي لوق ىلع روئلوا ریبعت یتشد هک رونید

 ۱ هاب و ءاعسلا هتفسام وا یتسیال عرزو دونه و لخ لک وه و ارشع اذک لعبلا ق

 ۱ ن دیحارخ رهن هکرونید هجارخ نالی رب و .هنفرط یربم نوحما قمراوص الرتو
 | لخلا قس ىلع ةوانالا نم یطعاام وهو مهلعب اودا لا رولب رب و هدقدنلوا یتس

 | ردیدآ كتبرب صوص هنموق مالملا هیلع سنویو روند هنککرا كنحاغا امرخو
 | ] سنوی ردباوضو جی ىسهخ ت سایلا نکلبولوا عقاو سایلا موق هد هح شعب
 . | الا هموقل لاق ذا نیلسراانن سالا ناو ] یلاسعت لاقذا ردخن لقوهس یظف
 : ۱ هنلها هدلب مات ك ندنراید ماش هروک هتناب كنب واضب ة.الا [ العب نوعدنا نوت

 | هدنتفل نع لعب شعبلادنعو ردرهتشم هلا كبلعب الا- هدلب لوا ردنصرب صوص
 و ر *یفلا لمب و ر دیعبا كنب ر ندەغلاس نیطالس لعب و یهتنا رد هن انعم بر

 لقت روند هغلرغاو هب ر یا هلعب وه لاقش روند هنکنامو بحاص كن هنسن

 یخدهلعب هد هحوزو رونلوا قالطا هبهجوزو جوز هکرد هنسانعم جوزو هنسانعم

 رود

۹ 



 لدتا, لاش رد هنسانعم قلآ زا نا و هبقر هدرا و لاعتفا ( لاستالا )
 هب هنسننالوا هب رک و یبآ یمعط هدننزو مظعم ( لسلا ) ةلسلا ذغا اذا قارلا
 هحهدااس ارز همعط هرکعف هدحو لک | اذا لسم لظثح لاق هنمو روند

 هک الهو توم ین مدا ر جدو ( لاستسالا ) رولک عيشي كب یمعط هدک دنن

 مدارو هنطو اذا تولا ءفن لسئسا لاق رد هن انعم كالا ر شو نیا

 هکنح یتسیدنک اورو اب یو ابات ويد رولوا الد ناب م ردا لالعاب ییعشد

 نا رب نیش حرط اذا لجرلا لستسا لاق ردهنسانعم كليا اقلا
 لا ندنرلتا شراب هک رد هنتسانعم لکسف هدننزو ذفنف (. لکسلا ) لتشوا لثش
 رد هد انعم كعد هل میس هدننزو هح رحد ( ةلبسلا ( روند هلا نالک نم

 مان ره یطویس ماما هکر اد ریقح جزام للا سب لاق اذا یرافلا لمس لاقب

 قالطاتوص هنالوا ندلیبفو و بودبا دقع سوصخ باب نوعا هداموب هدنناتک, |
 ردنرابع ندکلیا بیک رت راصتخالادمب یک ییا هدهییدا حالطصا تو رهشطا
 هدننزو رفعح هلا دیتح یاب ) لیس ) ردندرلنوب هالیهو هلعیحو هلقوحو هلدج

 لبس ن فلخو یدا ناججر هدهدیشر تلود هک ردهتنک رب ندنسهفلاط مور

 ردلصب ید رفع روید هناغوص هک ردمولعم هلئیتعف ( لسیلا ) ردندسلدنا هالگ

 ضي یا لصبلا مهسآرقو,اژاج لاش روند هبهفاغوت "نالیک هشاب هدکنجو
 هدهيليبشا هدسلدنا ( لصبلا ملقا ) رديدا لح رب هددادنب ( ةیلصبلا )ددا
 ناغوص هک روند هب هنسن لوش هدننزو یصیتم ( لصبتاا ) رددا ثنهکلوا ر

 فک رودقنلا رشک یا لصبمتم شف لاش هلوا"وافوبف تاق تافو قیص یک

 ( لصبتلاو ) هدننزو لیعفت ( لیصبثلا ) ردیلع كلحر رب هدننزو هفرغ ( هلص )
 هلصب لاق ردنوحصا بلس یراتب ردهتسانعم یقعالرح بو وص هد زو لعشت

 ال ایا دفن یس اوسو راک ااف ول لاقو ةدرخ
 ( لطبلا ) رلیددنک ون ینلام نوت بویوص ېک ناغوص یمدا لوا هالاّوس ترنک | |
 قلوا ردهو وذل بودیک هثبع هدسن رب هلبعخ كزلاب ( لوطبلاو ) (نالطبلاو ) 1

 اعایض بهذ اذا لوالا بایلانم الوطب و انالطب و الطب يیشلا لطب لاش ردهنمانعم
 رد هنیسانهم قلق ردهو :وذل ن هنترب هللرسک کمک ( لاطدالا ) او
 هنسانعم كابوس زوس هوایو لرهو اسسخو اعای هب بهذ اذا هلطبا لاقي

 ادب هنسن هدوهیو لطاب رو لرد اذا ثیدطاق ,لطبا لا-ش ردلمعتس

 هدننزو هلاصا ( ةلاطبلا ) لطابلاب ءاج اذا لحرلا لطبا لاقب رد هنسانعم كما

 له اذا هل طب ثددا ىف لطب لاقي ردهنسانعم كلیوس زوس هدوهب و هواي

 قلوا ردا: ۳1 لادطمت اذا رجالا لطب لا رد ام قلاق هرا وا داغ را



۱ ۴ 

 السب ونیمآ هناعدق لوش هنعهللایمر رع ناک و ردذوخأم ندنسانعم باا هروک
 لاش ردیرفا قوا ندنسانعم هحاباو لح هک رد حرم اقیفحنو ابا هاسنعم
 باص یماعد برای هک ردم ہکبس السب هلسبا هدارو سپ هلحا یا السب هلل! همسر

 ردلمعتس» هنسانعم كالو لبو لسبو رواوا كعد لیف نازرا یدوصقم لوا بودیا

 ؛اعد الساو السب لاشو هلالبو یا هلالسب لاقت ردنوخأم , ندنسانعم تدشو مول
 لاش روند همدا تفایق هبرک و رظنمادب ندوب هدننزو ریما ( لیسلا ) هیاع
 فلح ندسلدنا یابداو ردیدآ هیرقرو ؛ رظنلا هبرکلا یا لیسبو لسب لجر
 روند هنسهیل هدابو مدت شاق هناب هدنافو ردیعسا یردب كدا ماد یش رق

 لاق رد هنسانعم كلبا نهر بونط وشرق هثبشر یبهنسنرو همرح یا هللاهلدبا
 رد هنسانعم قغ ار هنالذخو هکلهم ۍدآرو هنهرو هض رع اذ! اذکل هلسیا |

 لاقب ردهنسانعم قلق شرابسو هلاحا همدار یشارو ةکلهمات هلسا اداهلسا لاق

 كلبا نیت هکالهو توم یتسفن هسک ریو هيلا هلکو اذا هبلسباو هلدعل هلسبا
 هتخ بودب روق ینغورف امرخو امنطو اذا تولا همش لسبا لاش رد هنسانعم
 هدننزو دوعق ( لوسللا ) هقفحو هخط اذا سنا لبا لاش رد هنسانعم كليا

 ناك اذا لوالا بابلانم الوثب لا لسب لاقت رد هنسانعم قلوا مارح هنسن ی
 لسد لاش رد هنسانم قلوا مط دب و تق یسهلوغم دیو دوسو امارح یا لیست

 ریلدو روند هنالتراو روند هب هنسسن مارح ( لسابلا ) السابراص اذا ذیبتثاو نیلل
 لحر لاش هلی كناب رولک لبو هدننزو ءارما روک ءالس یعج رونبد هزداریو

 لساب لوق لاق روند هزوس دیدشو نجهتسهو هب رک لسابو عاج یا لساپ
 لعفت ( لسبثلا ) رونید هثیذ مارح هدننزو فتك ( لسبلا ) دیدش هیرک یا
 لاق ردهنسانعم ننک | بور رو یزوک یزو ندتعاخاب ندع هدتشنزو

 كب یسه رظندو هرهچ كمدآ رب لس ضءبلا دنعو ابضغ سبع اذا لج لا لس
 ثعظفو هنارم تهرک اذا لحرلا لس لاش رد هنسانعم قلوا هرک و تشز

 هلرعحف كرلاب ( لاسلاو ( ةلاسبلا ) رونید هنالسرا هدننزو لکوتم ( لسبتلا )
 اذا سمالنا بابلاننم الاسیو هلاسب لحرلا لسب لاقي ردهنسانعم قالوا ردا
 ردهنسانعم كم رکبا بویفلشوخ ندنسزر هدننزو لپعفت ( لیسللا ) الساب زاص

 نالوا هدنمعط تكنهنسنرب هد.تدزو هنیفس ) ةلبسلا ( ههر کک اذا, هلس لاش

 هنسهیق كنهنسنرو ةمقلع همعطق یا ةلبسب هيف لاق روند هداد  قرجآ

 رونیدهنرحا نالبریو همدآ نابقوا نوسفاو هیقر هدننزو هفرغ ( ةاسلا ) روند



 شا زوده ۍسډز 1 هدشن زو روبص س لوربلاو ااو ) ) لز الا ( رونید هنکیلد یتعب 1

 دق ناک اذا لوز و لزاب هقااو لج لاش رولوا فصو + هقاو لج روند ههود ۱ 3

 رولک لزاویو هدننزو بتک رولک لزبو هدننزو مک و رولک لز یرلعج هان لز
 ريا روهظ یشید رول وا امم هلا رب هرکصندنا هک رولوا هد مس یج زوقط ویو

 فلخ هک هتن ردطفانم هنلوقو قالطا فلخ هود هدنشاب یحذوا فوم نکل |
 روند هدهنشید ندا روهظ هدنتفو لوز كنءود لزابو یدلیا ناب هدد سن مداه

 همدآ لمکتسمو مان هدتیاردو دشرو لماک + دلاوحا ب رج لزابو روک لزاوب ىج
 ( ةلوملاو ) هدننزو ربنم ( لزبلا ) هنب رک ىف لماک یا لزاب وهلاش رونلوا قالطا

NAلوث هدنن زو ءا رج ) ءال بلا ) هنسانعم ةافصم روند هب وک زوس هدسن زو  

 لصفت الیا الزر ةطح لاب هیلیالصفو قرفینایملطاب هلاقح هک رون) واقالطا هیطع مما | ۱
 رونلواقالطا هبناص رکفو دیجیأرو رونلواقالطاهب هیظع ٌهیهادو لطابلاوقطانیب
 رومالاب موش و دن ادجلا یا هالرب ضاهئوه لاش روئلو واقالطاهماظع ر وماوهدنادشو

 لام نم یش یا هلزاب هدنعام لاق روند هربسد "ی ندنسق لام ) ةلزابلا )ماظعلا ۱

 مزلیام لاش هیشواص هتوا نکل بورای ییرد هک رونید هنغرا شاب لوشو
 هدننزو لفق ( لز ) هودعتالو دلج لا لزيت جاصشلا نم هصراحا یهو ةلزابلاف
 ! ردی-هدرک دازآ دبع كلئاو نن صام هدا زو رز ) ليز ( ردیدآ كنب رب |

 هلکنا هک روند ۵:) آ رومد هدنز رط زودلا وح لوش هدننزو باتک ( ا 3 1

 ( ةلریبتلاو ) هلك تنازو كنا( بلا ) رولجآ ییلد كجهزوس كوكا |
E 1رودو هل دن دز كمال ) هل یمشلا و ( ردم وس ص هلل زت هد هد هل شعب هلیس هی  

 هدننزو لسن ( لسلا ) ریصق یا هلو هلو ةلربت لحر لاقت روند همدآ

 ی
 هج ومو ر لدو هوجو د رفم رولوا لرص هل وا 0 لالح و ر ل زا ۷ مارح

 اذک و مایح یا لس یهو اده لاش ر د رد صم لصالاف ارز رون)وا قالطا ۱

 هال اذا لوالا بار ام السد هلی لاش رد هنسانعم چووم موز و مانشدو لالح ۲

/ 
 نکس نالوا راتعم هدندنع هنا طر ند ردیف سوقو ناغطف هدتناهاج و همالو 1

 تدشو هلععا اذا الس هلسب لاش رد هننسانعم تمردواو ردیعس كمرح رهشا ا

 هلسب لاقب رد هنمانعم كمهلا ىبهتسن یمهلوقم نوا هلبا لاو ردهنسانعم یخدو |
 شلا لس لاق رد هتسانعم كليا ذخا هحزآ هحزآ یهنسنرو لحما هلخ اذا

 تشزو رظنم دو روند هنوص هنقو هنیوص رویصا لسبو الیلق الیلف هذخا ادا

 هح اذا هلند ۳ ردهن_ساتعم بلا شدحو رک دیس اک روئید همدآ تيه ۱

 یدبا یرلحانحو ك رهاوظ شیرف, راناو ردیبقل كنتعادج یول ن ماع یو

 | هنسانعم نيمآ لسبو هلا هینح یاب یدبا روئلوا قالطا لسب هنیرارخآ حانح |

 هنا كحراش ا نیمآ یا السب السب + لاش لجرا اعد اذا رونلوا لامعتم ۱
 یو خیس موسس سرم



NET ۴ ۳1 ۱ ی سیو أ  

۳۰ ۱۷۱ 
 اه توس يبس تو

 دکر و دا رق یشاط ن و 5 أ رول وا ی الو ط و نیم ت رود هک 5

 زو راو ۵ راد E رق ش اط ا ةلطم كرل ص ٌأاطو ررد یت د

 ۶ ز ربا قافحا لط ابو لاطنا قح هک روند هوش رو رووا رعت
 یانءم و هروک هنا كح راش روک لبطار یمج ردعد هز نالب 2 نوعا

 هدنذ زو هج رحد ( ةلطرلا ) ةوشرلایا لرطربلا مقر لاو ردذوخام ندلوا
 لاش رد هذس انعیقع اپ شاط یر درد لبطر هن رار , ی هل وقم یرامک و را و . كطوح ۱

 لاق رد هنسانعم كمر وتو رهمد آ و والیط ر هص وح از E لج )ا لزب

 رد هنسانعم قلا توغر هدننزو ج رحدن ( لطرمشلا ) هاشار اذا الف لط رل

 روند هنسیرواپ نالتربص هدنن زو دفق ( لعربلا ) یشت را اذا لطربتف هلطار لاش
 روند هب ی رواب نالوا لساح ندحازتما كالاقح هلا ن اتش ا 1 لوق لع

 یو تموم سس

 ۱ هب یطاراو یرف نالوا بو رق هب وص هد زو لیطارم al یی نبع ) لرعارم ۱

 راسا رود هد الر نالوا هدن ایم را هلا 4 نادا ولوص ولتوا لوق يع رود

 لیغار هدنزو هحرحد ( ةلغربلا ) یک لیذدق ردلیغر ید رغم یک هیسدافو
 نکس ازا لجرلا لغر لقب ردهنسانعم یقلوا نک 5 هده روک و شرا«ی راک دید

 لقرب لاق رد هن_سانعم كابوس نالت هد زو هح حد افاق ) 45 ر ملا ۱ لیغربزا

 هث) | ی کد د 3 رک اک ءدفلرس هد زو لیدمق ) لب ة ریزا ( بذک اذا ل ل> رلا

 ردیلد 1 زر الا نما و قعالح یدا لارا ۲ یا و 2۳ هک رونید

 الا ردقح هوا تر هز د 6 لصا رولوا می قالطا هد دقت هد روصو ۱

 كاب (لزلا ) رد رظن بر ۳ دنس هج و حد ین اف ی رہ ۱
eaال  

 لولا بابل ن لر ۰ مر Bi ا لاقد ردهنسأاتعم قەدر اب و یک رس كنة معد یازو رک ۱

۱ 
 اه ربغ و 9 جا 0 ر 0 اب رده: انعم كلذ ةر ظ تو راس 9و دفن ادا

 اذا ا لر لا رد 4 سانعم نقل روط بوزوس یهنسنر و اه«: بقن ادا

 ردلمه:ببم 4:تسانعم للا, نسکشلیا و یعطق ی هظحالم رب دوخای یشیا رو .افص

 . قمقح بو راپ یشید ىزا كو ود لوز و لزب و هعط اذا یارلاوا وات لز ناش

 رد هنسانعم نڪو تدش لز ؛عاط اذا الوز و الز ريعبلا بات لز لاق رددنسانعم

 لمفت ( نزد )ر رد هن ساتم قمرا ید ES ود ما لقب

 . تكندنسد رو ققدتف هقغش یا لزبتف میشل لزب لاقي رد هنسانعم یاراپ هدننزو

 , لاعشنا ( لزمنالا ) اههنا بشن اذا اهریغو رجا لزنت لا رد هنیناتعم تكئد

 ۰ لاعتفا ( لازتنالا ) ققشت انا دلا لزبنا لاه رد ا اد قارا دو هدنتزو
 اذا اهریغو جا لزتبا لاق رد هنسامعم تلد ییفرظ تانهن نر دوب هد نزو

 یباق

1 ۱ 
 ۱ Sy GE كف رظ تن هد یس4 وقم چ هد زو با غ 1 لیلا ( اه ءایا به

 اس TEREST TARA TR Sor SiR ی هست



۳ 
 لاد سم یا تن م لاسم

2 
ar 1 

 هک ردنآر سید اما تقول هب وصد رح هل یا # لاذتباوا لذ هل س رف * لا + و

 تک رکو ظوفعو فوق ود هدنیاد نوا ق ال وق بودا ۳۹ هدنح اخ تقوآ

 رد هدنا ونع لادتا وا لد و نوص هل س رف لثم لنآ هک رد حراش ردراو یسهام ۱

 یر ودقم تآ ن دف راودلد و نوص 4 !سرف هر با یند دل وا موس هدشاسا هک هت

 هب اما تق و یصعو لذ یک عب بویلاجا رخ ا دف د یس هلج هرم حب و یرجنالوا ۱

 های رک كناب( هلذبلا و) :دنن زو همنکم (هلذبلا) یهتنا ردیلاح ۵ , دا لک هک هن هسای فرقو |

 كلەدن وک نود هب و نانل وا لامهتسا نوک ره بوی وا لید رو دص و ه دتمس 1

 انیلع ج رخ ل ۳7 رود هس ۳ دنهک هدننزو رئم لذیمو هلذیمو رولوا رعد ۱ ۱

 بوت یا لذیمو هل ذیم ۳1 ءاح 2 بایت ا نم ناصدالام یهو هند و هنل دم یف

 د وح ای كل هدنوک هاب را 0 ےب لعاف ےس ندلدو لادا لدنسا و لدنبلا ( قاخ

 ةن نالوا رشا هست شيا a روند a دآ ندا ینا س ایل هنک |

 فیس لاق هنمو رونید هثبش نالنلل وق اعاد ليس هينب لوعفم سا ( لذتبلا ) |
 E ا هد هم ین راح بوانالوفیعد هبمعاا ۳۳ لدتا قدص ا

 دش( لاد ) هدننزو مح ( لذب )ارد رعاشرب لر توس( لونیم ) ردذفاو
 كش وق هلا صف را ردن دل اچ ر مام سا هدنن قو ریز ( لید ) هدنزو

 دولواهدنوب سورخیرفک | هکرونید هرلبو هم رکد نالوا هدنسهروج كننویپ
 لئارو ردصوص# هرابوت هی رکد نالوا هدننوپ كنشوق یوط نامه لوق ىلع

 قالطاهنچو هریاپنتبهدرب ضرالا لث ارو رونلواقالطاهسو رخ لئارب واولثارب و
 هدنن زوزازمعشا (لالپر الاو)هدننزو جرحدن(لآربتلا و )دننزوهج وح دا ربلا)ر ون وا

 یرلبوت یمرکدیرلک دد لث ارب هدنرلنوب نکو شک ید هلو یرب یشوقیوطوسورخ
 لئاربلا شفن اذا لآرباو لآربتو یرابطاو كيدلا لأرب لاش رد هنس انعم قمرابق

 رونلوا قالطا هیسک نالوا هدامآ هروشورش هلیسهیفب لعاف مسا ( لئربلا ) لاتقل
 ن د نب قابلادبع ردنداعسا هلیمض كناب ( لارا ) هل ؛یهتمیا سدلل لئربموه لاقت |

 رد هب رق رب هدنساضق طساو هلیعص كعحو تاپ ) نالح رب ) زد یلدا تدح لآرب

 همدآ یربا تئیه لبف هدننزو ذغنق ( لزربلا ) رد هلحرب هددادغب ( :ینالجربثا )_

 نوزوا ی کک یھالک یولوم 0 دقلس هروک هنا تحراث رد یسک شا یھب هوسللق. ۷

 نالوا ق قحهراط یسی را هل دی دشت كمالو هلنرتعح ( ةلط ربلا ( یدبا هزوج هنوکرب !

 هنوکرپ هدنن زو لیدنق ( لیط ربلا ) هنس انعمهقیض ههلظم رونید هکل هکلو

(YE N 

 هس لع لمعي ناك اذا لذتبمو لذتبم وه لاسشب ردپا لدنبم یمن هک رود

 اهل وکر هدننزو ندرا رام دم ( لاو هن و ذغنق ( لط ربلا ) روند

 رو+دول رد زر ر e Me ۷۳ اط زدم a ESE نوزوا ۱



 ابد ۷۱:۹۸
 هم > هو تست هو هه هسم

 ریذت اذا يلا لدبت لات رد هام انعم اوا رفتم پولیزو ن دننه یکبا
 هل دبتسا لافی رد هندس انغم ,قلآ لدبند همسر یهنسنرب یخدو (. لادبتسالا )
 هد رلاوب هدننزو لیعفت ( لیدبتلاو ) هلرسک كنم مه ( لادالا ) هلدت ینعع هلو
 ربیذت یی هنسنر لیدېلو الدب هنم هذخما اذا هل دیو هنم هلپبا لاقب رد هثسانعم لدبت
 هرخآ یث ییهدسنرب الدب تاوم هریغ یا هفرحاذا هلدب لاقب رد هنس انعم كما

 کر

 موب هتدعا ه وبدا یرانا هک ردفرح ترد نوا نییف ملا دنع ( لدبلا فورح)
 ز یرکب لدن فورح نالوا ماش هد ربغ تكمامد و ردشلا عج یک طز لاص

 ردشلنا عج e E هب وع بوت یط نمآ سکت فرص دحج ھه وسا هک ردق و رح

 نب ر اپ ايم ردفورح نانلوا عصو هنماقم ل رگیدکید ام ندلدب فورح وبشاو

 ۱ ی هنممذ رب هدننزو لادح ) لادم) او ( هدننززو هلعافم ( ) هلدابلا ) یکوا ونانلوا عضو

 | دنم هذخاام لثم هاطعا اذاالا دیو ةلدابم هلداب لاقي رد هنس انعم كعك د هللا هنمسنرب
 لحقخ ترضح دک ردتعاچرب ندنس ةا زا هلا .الوا هلبصف كن همه (لادیالا )

 ۱ نذا ES قلح ح اصم فرصت شب یمد تس.اقا هدنض را یرلت رح راعو

 ضرا یرذن قزف ررولوا رفن شع ام اد رلناو ردما تفالخ رهظم هلا یوئعم

 | ندم ات را هدکدلیا لالا یسدرب ندرحا رولوا. هد هراس دالب یزوتاو هدماش
 .لنیتعفو هلك كن اب ( لدبلا ) راردا سالحاو هماقا هنر كناو باختتا یترب

 .هاصافم عج و مدا رب هل نیت( لدبلا ) ردلادبا یعج رونل وا قالطا همدآ مرکو فب مش

 .تکششا اذاعبارلا بابلانمالدب لجرلا لدن لاقب ردهنسانعمقلواالب۰ هنس رغآ لوقو

 ردهنسانعمقم رغایسهلد ابكمدارب 24 ول فل ی الدرا لا وددب و هلصاف»
 لو و هلصافممجوهدننز و فتک ( (لدبلا) هنداهقرک ذ اک هتلد اب تکتشادالح رلا لدلاقت

 ۱ .لاه هماعرون د4ءهدا یعغاصتالوک | مهد زو دادش ( (لادبل ا)روندهمدآ ۱ الثب؛هنسب وغآ

 :تاو زاس لاقت ازز لاش لوش هم اعلاو تال وک الا عا یا لادب وه لاق را ربد

 (٠ لید) ردعض وهرب هلرصق كنلاو یمضو ى ےف كلاد ( یلوداب ) روند هبی اص

  EO E E Eما نب + لی دیو هرسلمن لیدو اصرم. 

 ا لیدنو ییرام ن لید و مولک نو لک نم ۲ لید و رلسنم , ليدو نایعازفخا

 7 | یایالا لیدی 1 دجاو ردن دن اقا یسهلج ردلکد "ادا تست a هلق و هدلب رب

 ۲ یو رهذآ نا ۸ لیدنو لیدر الا لع ن لی ادن هدنززو ریماو یرحا تعاجرو

 ۱ لاذو یھف كىا (لذبلا) رد رد رع لید ن جو بولنا مس اقا یاب نلید و

 رد هنس انفك لا ناسحا ه.طع مدار هلن قن تیط هک RY هل وک کسات همعم

 هدننزو لاعتفا ( لاذتب الا ) هبداجو ءاطعا اذا یائلاو لوألا بابای الذ لاق
 هر اص لص هل دتیا لاق ردیاب هم تنایص هک رد همش اعم قوق , یگ د یب هنیس رب

 | ردا دب دهن 4 وعفم یبا هد اعم ون ردتطا زاص ؤا ندم س ائعم تلع

1 



۱۱۹۷ 

N.رشد  ) EEمدت سل ردتع اجر ندنس هلیبق دعم هدنک ؟دنن زو هنیفس  

 ) ها ون ( رد ونک | ىلعلا هللا دبع نر رح ندب اضعا E رح روند یخ ۱ ۳

 یدآ هليو كنهلههم یاحو یحف كلاب ( لعلا ) ردیبسا كتطبر هدنزوه اح» |
 كدشاب زوما هدننزو هج زد ( ةلدها ) رد هنس اعم دب دش رقف ندا راک اخ || |

e a SN | 19هفتک تلاماذا لح زا لدح لا رد هنس ادعم ك كنیک | کیک درک انالوا  

 بولبو هدشیاو یشلاق ىف عسا اذا لح را لر لا رد هند انعم كعرو هلتع سس و

 ( لدح ) یعسلایق هفخ یا لد 4 نا روند هکنلکپ اجو تسح هدقم روس

 هراق هدنن زو هجرخد هلا همجعم نیش ( ةلشصلا ) ردیدآ لح رر هدشزو رعمج
 چ را صقر صفر راذآ مالغلا لثح لا رد هنس انعم كا صقر يک یصقر كل ربع

 ( هلظحلا ) ر دیبقل یرسماا تدحلا نجرلا دبعن دجا هدننزو رفع ( لشح )

 یس ارج بوق اق كنهرافو كم اد وط ترع هدا زو هحرحد اا هم یاظ

 ةر افلاو عوب ربلا نا زغق زفق اذا لظخح لاقب رد هنس انعم قابثآ بونا ر كص کا

 جابوطو یرمو قوجا یل هدوک نياق هدننزو رفعج هلا هم یاخ ( لخلا )
 قمل وا نیلاقو قوح یا كن داد یک هد و ج رح دن ( er ۱ رود همدآ

 هلی كرل اب ( لوضلاو للعلا ) رثكو طاغ اذا هط لصحا لاقي رد هل انعم

 هکلک اهدن زو قنع ( لخااو ) هدننزورم (لضلو ) هدننزو لبح ( لضلاو)

 دن یا لخمو لخم و لخم و لوخت و لخ هب لاف ردیلباقم مرکودوج هک روند
 كالا كاما بودا كلبك ان رولوا ردصم هلنیتعف لو هلي كاب لخو مرکلا
 دص سمایناو عبا لا بابلا نم الخو الخو لخمو اذکب لح لاقب رد هنس انعم

 رونلتفص هک نالوا لرخغ اش دغلام رد هلنیتعف هک هلا لخ هکرولوا هاکو مرک

 عکررولک لخت ییجرونید هسذنم سکانو كسء(لخازا ) ةغلابم لخلحر لاقي
 3 یعج ردن دسم اخ باب روند هک ان یلبح هدننزو ربما ( لا ) هدت زو

 (لخحااو) هدننزو داد ( لعلاو ) هدننزوباص ( لاخلا ) هدنزو ءارا روک

 ۳ هکر هل رسک كن نمه ) لاغالا ) روند هک اب و لیګ ك هدا زو مظعم 11

 تبسن هل یع.آرب ( لیلا ) اليخ هدجواذا هلخا لاقب رد هنسانعم قلوب لبخم
 لذم ثعاب هدننزو هلحم ( ةا ) لعاب هامر انا هلك لاقب رد هنس انعم كبا

 ٠ لمعان یا [ دن ةلضهدا وا ] ثب دا هنمو حراشلا لاف.رونید هه نالوا
 ارس Û ل7 هلنرتصف ( لدا ) هلا وع دیو ناو للا لع

 روالوا ریبعت كيشکد هک روند هنفلخو ضوع كنهنسنر هدننزو ریما ( لیدبلاو )
 ی هنسنار هدا زول عفت (لدبتزا )هنمفلخ یالیدیو لدب اذه لاق رد لادا یعچب

 هتسنربوالدب هتم هدا انا هنملدبنو هلدبت لاقیرد هنس انعم قذآ لو ندور



 ین ی

 نام

 1 كابا مباع esky هدنزو FEN ) لیلا ( ةرهش یا ةبث هل لاقي رد هنسانعم

 لاقب رد 4 سانهم كعد لع ا و و هىطظع اا اھ ۳ لاق رد ا

 هم هدننزو ریما ( لبصلاو ) هدننزو باص» ( لاح ا ) لمع هل لاق ۱:۱ هلم
 ېحاص لث مو لکش یر هلوا رادخاو نسم ردتنا مظع دوخاب همدآ رفومو

 دلا وهوا لب یا لب و لام لحر لاق N ناددذو دمسو هيو

 رووا قالطا ه.:هما ظباغو نوغو لبو ا ج عم میظعلا دیساا ركنا

 'هدانزو دوغق ( لوتحااو ) هدززو هاصا ( ةلاحأا ) ظبلغ ىا لب *یث لاقي

 سهاخلا بابلانم الو و هل لح را لر لاق رد 4: یانعم قلوا لوڪ مدار

 ثورتو هفرو بعاصو لاعشوخ هدنازو بحاص ( لحاینا ) الی ناک اذا
 4مدآ ناداش و ۳ اعادو بصونا لاما نيالا قآ 1 لحر لاش روند هم ذآ

 هل صف كناب ( ا کو و ناف یا لعاب لحر لا رونید

 لو لحرلا لجلاش رد هنسانعم قلوا لحاب مدار هدننزو لوعو ( لوحهاو )
 هدننزو دجا ( لحم الا ) الحاب راص اذا لوالاو عبارلا بالا نم الر و >

 هدناسنا ردصوصخ هب رال وقف كنعسف تآ لوق لع ردا ك ربط نیلاقر هدقايا
 ىلع رد هنسانعم ناتهب هانیحف ( لصلا ) رد هدنس هباثم ربط یرلک دید لحک |
 :هلداع ن ناتو رد هانم تو بو رونید هیظع نان هلی كاب لوق
 هک رد دو ل يصوت رد هنسانعهرومال سا یطرب هدنلوق »لار اذ دیا یم یذخ# و بسا

 هدننع حد و مذینم وق مرد ار هنو اخ لوان اعل لکا اهبطح هن واخر یس /ندنرردارب

 بسح هرزوا ینآ هحو یسهلک لم عقاو هدنو ردشملا دارا یرو نم مالک

 هسک لزغتهو تمه نود تیاغب روم مددارپ هلغلوا دوخام ندنسانعم هیافکو
  هبهشیسخ روما اماد هاییسخ یعمط تلاذرب ويلا نهذ فرص هروما یاعم داغلوا
 ٩ ددکعد ردا ته غاب صق ويد ردا تب افک اکیو بودیا باکت راو تبغر

 رد هنس انعم یسح ردرتاچ هایوکس كيجو هلتناضا هملکتم یابو هلنیصف ( جم )
 | قدارم بسحالوا رونلوا لامعتسا هرزوا هجوییاو رولوا مسا یسهلک لج یني

 | سب هنس انعم یکی رولوا لعف مماو روشتب اکب ینعپ یسح یا لج لوقت رولوا
 ۱ رولوا فرح ایا هنسانعم ییفکیو E كرمال نسرب دینلحت و كلج
 | كلا تب فک هاب ۳2 هرمه ( لاالا ) ردقن دمعت قرح هک هنس انعم مت

 ۱ ولید ههریغص «رص هدنن زو هرم ( علا ) هافک اذا *یشلاملحما لاقبرد هنسانعم
 ۱ ماش روند هبار الد ه رهحو هايس و لک نال وا رمادو بوخو رپ تالح یعج

 زا دود ىلج هدنتتسن ردیما یردب كن هلیبق رب هلو هنج ةراشپ یا ةلحش هب
 ۱ نايلجلا نجرلا دیغنآ یسیع ,ددننب دم و ندسع نو رع نداحعا هلس وکس نیح
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 دم

 | یسفن انادو بولوا هحونمو عطقنم هقح ترضح هاکرد هیلکلاب ردهدنکبس الت

 ۱ هد هنسانعم لت ید لب و رد نیضتم یعلوا هرزوا دن رجتو عطق نداوسام

 هب ویئسو و رواوا یببم هی رل هتکن هروک ذم هقیقدو نفتو لصاوف تیاعر هلناوا

 ۱ هک اب ندنعسق لاجر هک روند هن واخ لوش هدننزو رومص ( لوئبلا ( ر دیمهذم

 ۱ یا لوتب ةأرما لاقب هيم وا ینعحا عو توهش و یتجاح راد هرلنا الصا ٍبولیسک
 | لوتب هننانح اتهنع هلایضر ءارذءلا م رڪ مف امل براال لاجّرلا نع 4ءطقنم

 ۱ ر دب رلبقل كنب رلبانح اهنع هللا یحر ءارهزلا ةمطاف لوتب و رد هلتمحوب قالطا
 | رخو دعطقتا ن دما :ناوسنو نه امز نا ویترای نا

 هح هقشد ندنک وک كحاغا هک زود هنادف ام رخ لو لوتب و نوح دل وا

 ةعطةنمىا لوتب ةلیسف لاقي هلوا یتفتسمو عطقنم ندنسانا هلفلاص كوك بولد ربآ
 قالطا هع سم تروح یخدوب هدنن زو ریما ( لیئبلا ) اهسفب هتختیم اپما نع
 زود هادف امرخ نالص لوک هح هق شب بواب رآ ندنساناو يک لوثب رون) وا

 هدننزو بک رواک لت یمچب رونید ه یدنقآ نالوا هدن_سغاشا كن هردو

 | كغاط رب هد هماء و روند هحاغا نالوا قفراص یرغوط هب یعاشا یرلهقلاصو
 هسفنن هحهقشب ندنسانا یندوم هدنن زو هنیفس( ةلبثلا ) ردیعما كنهردر وردیدآ
 ردندآ وص ر هدنن رق روک ذم لبح مات لیت و روند هنا دف امرخ شلاص كوک

 روید هوضع نانقط ولطا هنباو هتماتعم رع روت دهند رفص تناویحو ٩
 هدننزو هنسح ( هلتبملا ) رک ذیساک رد هنسانعم ءالتب وزنتیکم یا لیت وضع لاق
 هل وا لیصا ینعپ ینانا روک ذم نادف یربک دید هلی هکرونید هثحاغا امرخ لو
 ةليسفلا تلتبتسا لاقي رد هنسانعم قلوا لوت ینادف امرخ یدو ( لائبتسالا )

 هک ایوک رونید هبهبوبح ربلدو بوخ تیاغب هدننزو همظعم ( فلتباا ) تلشت ىتعع
 ةليج یا ةلتبم ةارصا لاق هلوا توسک یعطق شمل هنمادناو یسح لاج و نسح

 اضعالا ةبسانتمو هقللخا مان دکرونید هنوناخ لود و اهئاضعا یلع اب لتب اهاک
 رب یک یهسو رس ینعی هیل وا شلک هرزوا یرب یر یرلنا تكنمادنا بولوا |

 كزا و تسار بويا وا ضابشا هدنمادنا لوف لع هلوا نوزوم شم ندب رج

 لاسرتنا ابناضعاین ناکوا اضعب اب ضعب بکر ۸ تناک اذا ةلتبم ها لاق هوا

 ( ءالتبلا ) زوغلتفص ىس هفاط لاجر هلکن و و كاذک ناک اذا لام لج لاق و
 فصو هر هنسن عطقتهو كرسک یک هلیتب ردشوم ن دنس هلک لتا هدننزو ارج

 لع م لافی و ةلش ةرع لاقي و اهربغ اعم سی یا ءالتب ةرع هو روئوا اا

 تع نع نالوا ی یعاجر اودر یھی ددر الا 4« نع یا هار نه ءالتب و هلي ۱۳
 | ترهش ها وکس كن هثلنم یاب و یگ كاب ) هللا ( یدابا روص ءرزوا هرو / ۷ 2 ء١ رفا 4 A اب 1 . ۰ 0



۱۱ ۶ 

 روهش هلا هحونذم ة به ( لولیا ) ردیدآ عنعوم باو رده رقرب هدنساضف رزخاپ
 ردهدلب رپ هدننزو مش ( لیا ) زدیم, رش ر ندهیمور

 هلاقن رد هنسانع«كع رو هلثعرس هدننزو هحرحد ( ةلدأبلا ) (« ءابلا لصف »+ )
 هلا نالوا هدنفلارا یفتلوق هلیس هم كنك هلداب و امیر یشم اذا لحرلا لداب

 یعهدام كنو عملا دنعو ؟دننزو لثاطب رد لدأب یمج روئد هننا 4۶ لوق ىلع

 ردبه و یرکذ هدار و كتب رهوخ ردیس هدام لدب یرکذ منص و« هلغلوا یالث

 ءاحلا ىا ةلزأبلا هذهام لاقب رد هنسانعم لادحو عازن هدننزو هحرحد ( ةلزأبلا )

 اب مس یشم اذا لح لا لزاب لاقي رد هنسانعم ك٤ روب زيت زبتو هضر اعلا و

 رص یا لیثب لیثتع لاقب رود همدآ هروح و هربخ هدننزو ریما ( لیئبلا )

 هر هک ر هدننزو هلوهس ( ةوزلاو ) هدننزو همارک ( ةلابلا ) فیمش
 ناك اذا سماخلا بابلا نم ةلؤب و ةلأب لحرا لّوب لاقب رد هنسانعم اوا هروعو

 تبسن رجنو رص” اکا ر دیدآ عض وم رب هدقارع هدننزو بحاص ( لباب ) الیثب
 ءرز وا قوا هدلب لباب هکربد حراش رد روه شم لباب رجنو لپاب رص رونلوا
 لولم هدفلس ردعقاو هدنزلناپ تارفو لحد رد هنسانعم.رهن ردنناپ مسو ردفو رعم

 یهتنا ی دابا اقلا هرات هدار وا یههارا تردح دور٤ یدا ی رقم نینافک

 ی رلعق وم لباب ارهاظ رونلوا قالطا هرجن هلا مس ( ةيلبابلاو ) ( لیابلا )
 بابلا نم الت هلتب لا رد هنسانعم كجك لصف كاب ( لتبلا ) رد ینبم هنفیدلوا
 رد هنسانعم كلنا زییئو زارفا پورآ ندرخنآ یهنعنر و هعطق اذا یناثلاو لوالا

 ةةلابم رونلوا لامعتسا هد هنسن شاسآ لتپ و هربغ نع هزم اذا "یثلا لت لاقت
 رب ییعی ءاطع ه دعب یطعبال مطقنم یا لتب ءاطع لاق هنم و هنسانعم لوتبم

 هږش طع ول ردرب الصا هتسیدنک هد رادقم ردزیتعو عطقنم ندنعاونا هکر داطع
 ر ول وا كعد رداطع شاسک ئپ هسکا ردکعد ردعطقنم ندن دازفا دوخاب نوا

 تعحر دەر نم هفاوا یعطق ىنعي ام حاص نع هعطقتم یا هل هقدص لاقت و

 لتو رد هنتسانعم كل ید و هدننزو لیعفت ( لاثتلا ) ردق و لاقحا
 تلسک هدننزو لعفت ( لتشاو ) هدننزو لاعفتا"( لاحنال") رکذذیس اک رد هنسانعم
 قلوا لوت ینادف ام رخو عطقن وعطقاف هعطقیا لتبنو لتبافهلتس_لاقب ردهنسانعم

 هللا لا لو الوت. تراص اذا تلتدتو ةلیسفلا تلتبا لا رکذیساک رد هنسانعم
 حاکن لوق ىلع كما تیدوبعو هجون هقح هلصالخا هحو بولیسک ن داوام

 عطقنا اذا لتب و هلایا لتب" لاقب رد هتمانعم كليا ت داهز بودی) كرت یجوزتو

 ۱ | ردشلبا تراشا هبهع رک تیآ وبشا فوم هيف دهزو حاکنلا درتوا صلخاو

 ۳ كل شن لتبو ال لبو رد را و یعنص لاتحا هدنیآ وب [ الد هیلا لو 1

 ت س ج e n a De صصت



 نه ار نا

 ا ادا ینآتلاو لوالا باسبلا نم 1 لحرلا لها لاقب ر دنرابع ندکیدبا باب»ا | |
 زد هتسانعم لوها هدننزو لاعتفا ( لاهتالاو ) هدننزو لعفت ( لهاتلا )الها . شا
 هرب نادابآو نش هدننزو بحاص ( لهالا ) لها ینع: لیناو لحرلا لا لاق
 هر نالوا كلنش دن دنک لعفلاب ( لوه لا ) لها هلو لآ: ناکم لاقب روند

 یاب ) لهاا t( لوهحا « ءان ىلع لحادقو هلها هيف یا لوا نا لاق رواد

 یثح و هک رونید هناویح نالوا فول AS سنو« همداو هب هباځ لتس

 لها هدننزو فتك ( لهالا ) لزبلل فول ام یا یلها راج لاق ردیلباقم یاب و
 ردهنسانعم یقلششلا ويد الهاو ابحر هرفاسمو مداق ( لیداتنا ) رد هنسانعم

 كمروک نایاش و قصس هب هنسنرب یدآرب و الهاو ابحر هل لاق اذا هب لها لاق
 تفلاو سنا هلبتعف ( لهالا ) هلالحا هأر اذا كلذل هلها لاق رد هنسانعم
 ( لاهبالا ) هب سنا اذا عبارلا بابلا نم الها هب لها لاش رد هنسانعم كما

 هلهآ لاق رد هنساتعم كمر وک یصسم هن هنسنر یمدآر دوب هدننزو لاصیا ||

 رد هنسانعم باصتسا قل وا قعسم ( لاهيتسالا ) هلالها هأر اذا الاهبا كلذل ||
 لاطاب یر اکنا كن رهوج رد هدیح تغلو و هبح وئسا یا هلهات سا لاق

 ی وق هله اتسل دطا هدنس هحابد كنس هيشاح یلایخ کرد میرتم رد هد وهب و |
 هاها ذخا اذا نالف له اتسا لاش رد هثسادعم كالا ذخا هل ها راهیتدا و ردندن وب 1

 رونید هنشاردزنصو ش۶را لوقیلع رونید هنغاب جا هل رسک كن هه ( ةلهالا )

 اقلطءوات ز وا هنم بیذاموا اےک یا هلاها انلکا لوقت روند دعای نوت ز د وجای 1

 * هلاها اذ ناعرس * راب رعو یک یراسو OT غاي روند هيد نالوا قیتاق 1

 هحرف ) هلحالا ۱ رددآ عطوم 7 هلاحاو یدنلوا ن هدنس هدام عرس یر«

 یا ةلها لهاوه لق ردیشاومو لاجما برعلا دنع هکروئلوا قالطا هلام هد زو |
 هاا هل سک كن هزه ( لیا ) ردیدآ عضوم رب هدنزو رب ز ( لیها ) لام

 هللا ةوفص.دوخاب هللا دبع لینارسا ر دای یس گرم دوس نایت زدیم ها
 لیاورولوا ندنلیمق هغللا دراوب یسهلک لیا سب eel هلا عیطع لیمو ردکېد ۱

 هدنروص ییاو هل مصقو یدم كفلاو هلی سک كنهمه ( ایلیا ) ردیدآ كغاطرب |
 فب رش ساق هل مصقو ید كفلا و هللا هدحا و یاب -( «یلاو ) هبددشت كمال
 سا لیا ارپ ز رد هنس انعم یاد ایلیا ردیناپ رس هکرید مجرتم ردیسا كب رهش

 ا تس اتعم لصاح رییففح الرا الآ و ردتنیت دارا دا
 كخاط رب هدب رق عنب هدننب هنیدم هللا هکم هلیصف كن هره ( هللا ) ردکید
 دلاخ نت ليقع ردر وهشم هلا هقع ردیدآ هداب ر هدنس سوم 4ا عش رد

 یوم O ی سنوو یرلاب رقا كاو ردیدنامع ترض لاوە 6 نوا

 هل رنک كن هزه ( هلا ) ردنداروا نیئدح تعاججرو یراب رقاو ردند هب و



۱ ۲ ۲ 

 هدننب هماع هلا هکنو ردیذآ مطومر هدنافطغ ضر هددنزو > ( لوا )
 هدننناپ هک ردهربرحر هدنرک د نیر هدسنزو باص- ( لاوا ) ردیدا هردرپ

 ( لوالا ) ردیدا نصر صوص هنبهلببف باغتو رکبو رد راو لول صاغ
 ردموسص هدننسهدام لاو ردیاباقب رخا هک هلع كنهددشم واوو كنء مه

 8 ۳9 لوالا ) هتماتم هدوا روتید »ورد هلک كنم مه ( تالابالا )
 قبس عبارلا بابا نم الوا ل-رلا لوا لاش رد هنسانعم كابا مد و

 یهذ تا ربه ( لهالا 1 ردیدا هلزوط رب هدیرنم هلص كءرمه ( لبوا )

 راسو ناوخاو لابعو دالوا روید هنعابرقاو تربشع كمدارب هلیئوکس كناهو

 ردبولقمندنوب لا ءابرق یوذو هنریشع نم یا هلها ن « وه لاق یک یرابتو موق

 یلاهاویک یلایل هلا اپ هدنرخاو هلیصف كله زمه رولک یلاهاو رولک نولها یعجج
 سالا لهاو هلیصفو هلینوکس كلاه رولک تالهاو یک خارفاو خرف هللا دم رولک
 هنناکس-یسهاخ كمدا ر تبیلا لهاو ه الو یا مالا لها لاش ردکعد سالاولوا

 لاو رونلوا قالطا هنیدقتعمو تالاس كبهدمر بهذلا لهاو روئلوا قالطا

 مالسلاديلعىنلا لهاو رونلوا قالطا هنسهحوز كندشک لحرا ةلهاو لحرا

 جاوزا دوخاپ رداضت رلالع نالوا یرلم رکم -امادو هرهزم تان و هرهطم جاوزا
 ریاخاد هدیا ترایذو داعجا E ندا ناتلوا قالطا لا هلا ا

 هروک هنا هدراصب كفلوم روالوا قالطا هدهنتما لریمغی ره ءایالا لغاو
 یئدا لواو یرلنا هک ردرلهنک لوث لحرلا لها هلم ازا ردندموع ءاسا لدا
 لها لضالا ف سب هلوا شالا مج دابو تساپ هعانص راپ ندر دوخای بسر

 مج كيسنرب ازوج هدعب بولوا رلهسک ییدلبا عج كنکسم رب لحرلا تب
 یدلوا فرا هتم هدنون ترمضح ةرسا قالطالا لع هدعب لامها هدن رک دابا

 تماما ندا مالسالا هاو د خور یا ییبلآةیعاص .لحرلا لها. هلتبساتم و
 یرالوقالهاو ابخیم همدا نالوا مداق ك لبرعو یدنل وا لامعتسا هدناود ییدلیا عج

 دد هلح نالوا نادناخو انشا ولرو ناابآو نشو وانععو زیهقاضم نس

 ٩ فراع یناشو ردوو تاذ دارم هک ردکعد دمك هلع نالوا ءابرغو بناجا
 ] ردکعد زسقحلوا مرکمو ززعو لدشوخ هدناح ره كدلک هابخاو انشا

 بج وت سمو قعسم لاو ابرغ الالها تفداص یا الهاو ابحیم نول وب

 محو وه لافب دو)را قالطا هعجو درفم هدنو ردامعتسم هنسانعم
 91و روت هاهالوآ و التخاو ا رفا هکر د هيام لاو بجوده یا اذکل لحا
 هژبل وا یا هلوسر و هللا لآ هنمو لوا ق مده اک ییا لها لصا كنس هلک
 تریشع موقو كعدما هحوز 7 E كعدبا لها هدننزو لوفا ) لوهالا )

 بابحاو



 یتیم ی ی 5 ۱ ,A و

 هد لیوان هلا ریسقا رک و ا هاظ ۳ نالوا دو 1

 هتنایب 65 وب هغللا ثیح نمو ثح 2 سیف | لوزن ریسفت رواوا قرف

 اا صا یا .راتساو نا ناسا ليوأتو زدن رابع ندنزشابم هدام یل
 رولواهدتبآ نالوا لمح هب هفلتحم هوحو کا ردنرابع ندکذلبا نيد ۳ تالاّعحا 0

 هربع اذا اب را لوا لاتش ردلمعتسم 4نسانعم كلا ريت اير JN یبننا

 ردن د رلع“ نالک هدننزو لخت ی ی ردندنناب تی وو ردیدآ تاب وېش وخر لیواتو |

 ینعع مالکلا لوات لاش ردهن-انعم مالک لیوات یتدوب هدننزو لمت ( لواتلا )

 رونید هدوس ویووقروید هم شاوا طقاس هجر هدننزو بلخ ( لیالا ) هوا |
 هدوس ووق كب ۍځدو هدتننزو بحاص ( لبالا ) روید هناق دوس لوف لع
 و روند هارسو راونید هبهود ك کو یروق هد انزو لاح ) لالا ( روا

 مایا رونیر روک ېک وص ندقارا یسهعشعش هلغغفوط هرارب قاروح باف آ بات
 ,ییفیفح رک ردص وص هار نالوا یرمهدرابن لوا لوق لع رونلوا رییعت ملاس ||

 ردق راصو رونروک هدشروص ردنا ددرو جو و عفر يرو هک ردیدل زاب رب ۱

 لآ هروک هننایب كبغار رونلوا ليغ ردبا میفرت یصاضمآ نالوا هدنتمس یهاک و ۱

 بارلا ىا تعلو لالا عل لا رولوا ثنومو رد رک ذمو و ردندنسهدام لووب
 و نا رک رونیده هتس رک و هب هتخلآ و راهنلا لواف ام صاخ وهوا

 لآ لبق [ نوعرف لآرانقرغاو ] ىلاعت هلوق ریسفتی حراشلا لاق روند هنصخ#"

 لآورولک تالآ یعچب رلرد ید هل روند هنک ربد رداج و هصخش یا نوع ف |

 یا لبا J1 اول لاش روند هنسيحاواو فا رطا كغاطو ردیدآ كءاط رم

 ندنس افدصاو هایحاو عاساو لایعو لها كنشک لح زا لآو هیحاوو هفا طا

 فاکسالا لآ. روتلوا لامعتنا هلناخ و ردفا باصصاو هدفارتشا یو او 8

 لادبا همه اه یدیا لها لسا هداتمسو زرند اولا
 تونل وا بلق هفلا ها زمه هلنوا ناتا ناتهرمه "یلاوت هرکس:دقدنلوا
 ریمالا لآ لای رونید ید لیها هلا در هنلصاو روید لیوا هدنرفصم یدنوا لا

 واو هلنیتعف یدبا لوا لصا ی هک رد حراش هژایلواو هعابناو هلها یا
 یجدو هدننزو هلاح ( ةلالا ) رولوا ندنسانعم عوحر سپ یدلوا بولقم هفلا

 هلاح یا هل لس هل آف هخار لوش رد 4:سانعم تلاحو روند هنک رد رداج

 ییهنسن رو ردقحهلوا توات هک رونید هتيم ریرسو رد هندسانفم تدب قایتاقو

 یلف تابناک و یرسک درکلود هنسانعم ةادا زونید هثبش نالوا هلبسو هکنشیا
 قالطا هعجیود رفم یظفل ۲ آو ةادانم ن تلقعاام ىهوأ ةلالاب الا لیبل لاب /



An 

 ا لاباو ل ۳ ارااخ <a ادا هتلا لوقت روا وا ید دام و لواو رثخاذا

 ل٥ لآ لاقت ر اپ اک كجا تم وکح ب ول وا لاو هد ران زو او باک ۱

 حالصا هللا رادعو دیقن نسج ییشاومو باودو یو اذا هلباو الباو الوا موقلا |
 لأو "هک رد هنتسانعم قن روفو هساسو لسا اذا لالا لآ لاق ردهتانعم كليا

 لاقب رد هم انعم یف را ب ويلن وز ر اوط وا اذا نالفنم 0 لاق ردتغل هدنظل

 هک رد هنسانعم لوا هدننزو باتک ( لایالا ) ترفعف بهذ اذا قالا مل لآ

 د رکفو نهد هک نالوا ۱

 كابا ۱ .تشارسو تیاعر لزوک ی 6 ر جاصمو روما تکا *یلاو وو یدن) وا کد

 ۳ نسحا یا مساس اذا الا هتیعر كل لآ لاش رد هن انعم
 لانا رد هم سد كعزو بو روک هحش 2 وخ لام ید و هدنن زو لاعتفا

 ۳ هک رد هنسانعم لوا هدننزو دهد ) لالا ) هساس و ریلصا ادا لا

 ( لبالا ) هصشن اذا الأم *یثلا لآ لافپ رولک هنسانعم كقلسك | ییهدن رو
 4 ندٌیعما لعو هدننزو دس ) ل 2و ۱ هدننزو بلخ ) لبالاو ( هدننزو بق

 رونل وا رەد نئص 432 و رو كک هدنک ۳ هک رونرد ,E یسجک عاط

 یعونر رولوا عون جاقرب وب هک هلوا مواعم رلرید ناربج هدیک رت هنسذحک غاطو
 رود نوک هدیدزافو شح ولا رش هدب رگ رول وا هد رلکل هشيم یاو لکیهلا ی و

 هداتشو رک ا ندوهآ یسهثح رولوا هدرلرب یلحاغا هدن رلکنا غاط یعونرو

 لعو هد رع هبوب وا یر وقو رولوا ین رقف هدفیصو لئام هدارنس یرلیوت

N GREEیرلزو واع رد لح روب هنعوب ناو یو ی و و زازوک واغاط هک لرد > رقب هنعون نالوا درلغاط 1  
 كاا عاجراو درز هب هځ سز ر ىي هدست ر هد زو لیعش ) لیواتنا ) رونلوا رمز

 ردن یمالک عجرم مالکلا لیواتو هيلا هعحر اذا هيلا یثلا لوا لاقیءرد هنسانعم |

 هردقو هربد اذا مالکلا لوا لاش ردنرابع ندکلیا ربسغت هللا ریدغتو یرحو
 یدنلوا فالتخا هدنفاقتشا كنسهلک ریست هروک هننای هدراصب كفلوم ءیتفو
 هروراف نوا تاع صبت كييبط هک ردلوقنم ندري ظفل هدندنع راصد
 ند رسش نالوا هتسانعم سرف یارحا لشعدو ردنرابع ندنسلیا رظن هير

 وی ر ین هیفرع تفیفعتو لب دد ردذوهام ندرفس نالوا هتسانعم ضذک رو
 لیواتو ردنرابع ندحاضعباو فشک ییانعم نالوا .سبنع ندمهفو بولوا د
 یتسانع+كنهب رک ت ا و نیرسفاادنع سپ رددوا ندلوا نالوا هنسانعم 1

 - ری ددردد وخ ام ندنظفل لوا رلنععبو ردنرابع ندکذیا نایب هلعاج را هیدنسف رب

 رلضبو رولوا ترا ندکلیا عاجراو قرص هنلوا یال لیوا ا و

 لوام لیوات هروک هک ون ریدد رد د وجا ندای نالوا هنسانعه تسایسو
 نده هک را 4۵ نکا طلبد هتمذ مالک رب و

 وصعم



 Ah ا 4 ا

 و ۱۲۲۹

 قروه وا فاترم نام و ردگعد رلیح اص رد ۶ وود ردت و :ید+ ۳ ۱

 هلا و و هد:عق ر تااح ار ز هلق فک ردتهک لا ید رفع کوک رو وا لایحتسا ۱

 لام تسا هلباای هدنرحو بصن تلاحو [ ةوقولوا نع ] یاتهلوقک روذل وا لاسهتسا |
 هتل ربل ] لامت 4 ا ةیعنلا یلوا نيب ذكملاو ینرذ ] لات هوتک رولوا |
 ۱ 7م |

Êمالاو )وا ) ا ردین وم عرج تالواو ا هد ا "رلدلوا بالا هزار د) وآ ود  ( 

 كنب رلتیضح مس دو هيلع هللا لص م رک | رم غيب دارم ردکعد یرلبحاص ناب رفو مکح کا

 نالواند ل لهاءهر تن ع له ندیا 9 eT رکب اع اور دیمار ؟ باعا

 ) ل٠ الا ( ید وا ا هداموب هک ۵ جرم ر دیس ه8 رف راو و 1 ۱

 هلا یوا دنوي هدیک ارت هک رد E اجرو دیما هدنرلن زو راس مو لب ۱

 لتاوهؤاجر یا هلا عطقا لاقب هلا دم رولک لاما یعجچ روتلوا ریست هلا هعوار |[
 لوالا بابل انە ف "يللا لما لاق رد 2: هتانعم كلبا دیماو قعوا رولوا ر دم

 ردن وجا ریثکت نکل ردهنسانعم قعوا دوب هدننزو لپعدت ( لیماثلا ) هاجر اذا ||
 لوطاام لاش هنمو ردعوت هان لس تكنهومه ( ةلعالا ) هلما ىع هلعا لاق |

 ۳ 4 وا فل وم ر ولی وس E نعت TEA ۱ لوط لیمو 3 ۱ یا ةا

 عن هلبا دتبماو هل ا هوا ناب آ هک شما رول وا جد و | ندلیمات هما هزوک

 ید هل ديما عالطا IN روغ تبار مند لع ( نالا ( روت)وا

 تیلپ اذا مالا لا لاق قب رد هت ساغم كښشود 9 اب 2 ر :دیا رکف ,٩ راا

 هک رود هدخب موق ینالوط لوشو ر دعص وم ر هدنزو ریما ) ي ا ( زظنلاو هيف |

 روند دنبال وا عفت مو دادب لوف ىلع هوا یرا دةم لیمر ید رعو هلح صر لوط

 مظعم ( لءالا ) ردعضومر هدننزو روص ( لوما ) هدننزو بثک ردلما عجب
 (ةلمالا) رولوانوا یسهلج هک رود هلآ نالک یجرکس ندنرلنآ یشوق هدننزو
 لذا ید رغم ها وعا یا هتلما ۵# لاق رود هنن راصناو ناوعا كمدآ رب هل اعف

 هدناتسرمط هدننزو كن آ ( لمآ ) رد رلیحوموا هقیقلاق ارز هثسانعم را ودیما

 یرهزلادجا نب لنعف رومشم تدحو یمالا یربطلا رب رج ند ماما ردیدآ هدلبرپ
 اکا هماع ردیدآ هدلب هقشبرب هدهفاسم لیمر هنوصج رېل لماو ردنداروا یلمالا ق

 دواد یا یو یلمالا داج ن هللادبع یراضا 2 ردلمآ نالوا باوص ررید وفا

 هدننزو داعم ) لألا و ( هد زو لوح ) لوالا ) ردیدا روا لمالا ةدبع ن دجا

 هدنننزو باتک لایاو لواو دنرا اذا هنع لآ لات رد هتسا ء١ كود هبءریک |

 ااو ال وا ه ربغ و نهدلا ل ۳ لاش رد ۳و یو O قا وا ظا بون] و وق كى بسا رب



۱۲ ۸ 

 رونید هدیرفو عرج هدنمد a رد هد سانه را مزو : ناماو تمذو رد هلک
 علا ةياورو ریکلاب هاور نی [ رکلانم مکبر بج ] ثیدلاق یورام هنءو
 ةدش و مکفیذط ن» یا هبشا وهو مکا ۳ یورو هبیهادنع مکء رج میا رکا

 یا ةلالاب هنعط لاش روید ةه رح ولن ممد یصیهلیصف كمر ( ةلالا ) مکطوتف
 هحالسو هتنانمیا هنلان«تغام لوقت هتسانعم هلان روده عبلک.او هضی رعلا هب را

 كيوتناتاوروندهغیرمصو هخاش نالوا لاتج یشابو روتر هکنح تاودا هلی ابو

 هب را هنعطب یا هلالاب هالا لا شش روید هک رد هاا هب رح ور ر واد هن اتل

 هلي 0 مه ( ل الا ) رود هه رح ولن رگ یصب دوب هدد زو باتک ( لالالا ۱

 كنمرمه(هلالا ) هلوا یا هلا لاق  ردلکد فرصتم ندنظع) لواو و ردهنسانعم لوا

 لططاب هدننزو باص ( لالالا ) رد هنسانعم كلبا نينا هنوکرب ردعون یانب هل رمک

 ( الا ) ردهحوارمو عابنا یرللوت لالالا نب لالضلاو» كرلب عو رونید هبهدوهب و
 اثتسا الوا رداهعتسم هرزوا هحو ترد هلا هروصقم فلاو هروسکم رمه
 تفص منا هنماسقم یسهلک زغ یناث [ الیلقالا هنم اومشف ] یلاعتهلوقک ردنوععا

 دوخای هلدعب ام دوخای هلباالا سپ هلیئسح یرانت هغصو اناذ هنلبقام كندعدام رول وا

 ةهلآ اههیفناکول] یذم كلوا رونلتفص یکم هبت دوخاپ کنم عج هلی هلیس کیا

 تاوعالا اہ لیلا * ودا كن هءرلازذ لانم هینالو ردي هعرک [ان دسف) هللاالا

 فیرمت ینبرعت كنسهلک تاوصالا اریز ردیس هلک الامقاو هدنعارصم « اهم اغبالا
 یلاعت هلوق هنمو لیق یکواو رولوا هفطاع ثلا هجو ردهینش هرکنم هلفلوا سم
 یدل یاخالینا] یلاهت هلوق اذکو همالا [اولظ نذلاالا هج مکیلع مو رک ا
 ههطقنم «اشتسا یرلنو روهج هبالا [موس دعب اتسح لدن لظ نمالا ن نولسرلا

 لوقک زولوا داز عبار هحو ردشلیا دریا اضیرع هلا لیق فل وم بت عاجرا

 ةخانم دفغام * | رفذادلب ارم یر وا فسا لبع# هخادمالا كه ام حج | رح * دم رلایذ

 رد سام هرب ديلعف هلج ردنییطحص و تح فرح هلیصف كنه مه ) الا ) ردکعد

 ( لالاو ) هدننزو باصس ( لالا ) ردشلبا تسآ ید هدناتک رخا وا یرلنول لوم
 افرا هک ندننخب  قلدوق نوزوارب دوا زد دا كغاطرت هدافرع هدنزو بانک

 كنهنسن م هد.دز و لیهذن ) ا ( ردندآ عصومر هدا زو هرم =( هللا ) رلي دلیا

 هیفرط ددحئا هددح اذا *يكا للا لقب ردهتماتعم تلنیکس O وا
 لا مهني لاق ۳ قلعصخ هک رانعجب ال لا .هدننزو بنع ( لبالا )

 نالوا دعب یورو 2 كنهلوا هدننزو درمص ( للالا ( تانا رق یا

 ندنطم ید: دک هکردعجر هلتیض كمالو كره ( ولا ) رونید هیشاوم

 ید رغم



ER 

 هیلع ها لاش رد هنت انعم ناق هلاوحو لج هرزوا دسر یه هند وب دوم ۱

 دو ا ليلاو هلن رد للاو لاو ثالجامیا يلع كل ام لوش و هيلع لاذ

 ۳ تو

 لا لاقب رد هنسض انعم كلما اعد هلبازاوآ دنلبونحونا اذا ینانلا بابلانمالبلاو _
 رد هام کا ¿ ناغفو داب رف هدف تیرصت و *اعد) اب هب وص فرا لحرلا ۱

 لاش رد همسادعم تلاش دد ی ؟ رق یترلغلوقتاو ةبیصاادنع خ ماذا ۳3 لا لاق ۱

 تللا لاق ,زد هتسانعم قلوا هاب بویروح یراشدو یدنلوا رکذ هکردردصم |

 تللا"لاقب ردهنسانعم ققوق مولطو تدسفاذا عبارلا بابلانم اللا هناتسا |

 شور یرغوط هننزو تكنکیک فتک هدن رلذب کو هب هل ییا قداطتم 1

 لصف ندرخآ یر ند رله لوا بو وا عز تاندا روا زد راو قلارا ۷

 رشید هکردتفل هدنسهلک لای للاو ردبا نالیس وا ندنرلس هدفدنلوا ربو |

 ید هلا: روید من واخ نیلا تن شوش لاو ن
 رونیدپ هنبارطضا و درد كنسهضراعىجو لكن یاةلیلاو ليلا ةأرما لاقب رونید |
 لصاحندن رلغفوطهنب رب یر كرلشاط قفواویریاو اه زاغ یایجلا لیلا هذخا لاق |

 لا( لالا. )- ةمانعم ورخ روند هنو اغاج وصو ورلد هدر
 دیعب يرل هکرونبد_هنب رزاوط قالتوا لوش و یاو 5 کرد نان
 اهن لاق ردهنسانهم نیعو ناعو دهع هلل رع هک كنز روند ید هلا هل وا

 تیدح هنم و ح راشلا لاق رد هن انعم ٽر ور ق ولی کتو ةوادغو دم یا لا هب لا ۱

 لداو لا ارز ردفا ضم ههللا , رسالوا هلوا لبا و لا یرخآ دک نا ردو ردیفرش ,

 اک ساک ردشطنا فیهطت یلوب هدنریسذت بغارنکل ر دلم یادخ "اسب

 نا وااقلا مالي “ایا نادرا ر فرط ؟ ردهنسانعم ا جو لاو يل یاراجو

 النا والا نراو شفا لا لاقن رد هنسانعم كلا قلب راز بوباکیا مدآ اب

 كليا عانتما ندغلاص هوآ شوق یراکشو امهددحو هینذا بصن اذا سرغلا لا |

 1 9 هنسانعم كيا اعد هلئاب راز و هلا ودمصد نا یا اذآ رتص)ا لا لاق رد ر اننا 1

 ملتیتصف (للاالا) رک ذپساک رولوامج ندنظف) هلاو ءاعدلاب راجاذا لحرلالا لاقب |

 را, روند هننزو یا تبغاسح و هل رهخ رد هب هک نالللا و تحو را ادا اةسلا ||

 ا هنر یر هدفتک دوحای روند هنزو کیا تفتک نالللاو روید لبا هنر ره |

 ر هدنن زوربما ) لیثالا ( روند pl کا بو)ب رود یرغ وط هنا و رخاو

 ,تدارذ قاعضح و رد هنسادءم راج قل وشم وق و ردب دآ عصور و فاحو دهع یا لا / ۱

 هب دعم و لصا نالوا رتو دیح و هبا رو اذک و راج یا لا اھا لاق رداد

 E ورد هنسانعم تو" دعو غو E حو حج ندعم ودیح لصایا ۱۳ ند وه لا روید ۱ 1

 مما كلاعتم یادخ لاو هتیهلاو هتیبوبرف یا [:هلا لاف كلذ لثع كما ] طیقل | ۱



وهاکاهیا هز وللا لاکآ لاقب رون وا قالطا ول اک | دنا
 هل کی دنج ا لاک ا

۷ ۱ ۱ 
aa eren a 

 ( ةلکالا ) مهعاطا یآ دنا لاک آ اوطعا لاق رونلوا قالطا هنن لهفولع

 قالطا هغاع علا هلک آو رونلوا قالطا ه رلناویح یحالتوا هدشزو هبحاص

 قالطا هرلیعم اقو هشنآو رونلوا قالطا هکنکد نیکسک یروبس یجواو رونلوا
 هه اوقو هغانح كحوک قحهرو وط مدا جوا هدننزو کم ) a ( رول وا

 لوقت روند هبات قحهنلوا لک | ماعط هدا افلطءو رونید هبهرصت كجوکو روئید

 لکو ةراغص دمو اذکو هثالثلا م.شذ ةريغص هعصق یهو هلکلانم ماعط)ا انکا

 ءانععا هلنیتصف ( لکالا ) ردند ٍناکم مسا نالوا هدنسهبش تلآ مماویو هيف لک ام
 وا لکا لاش رد 44سانعم ۳ بو رب هک روس هني رب رب ی.هل وقم جاغاو

 یدوب هدننزو لاعتفا ( لاکتیالا ) اضعب هضععب لکا اذا مبارلا بابلانم الک ادوعلاو

 یکایردبونل هکیوا كب هسکرو لک | ینعع دوعلاو وضعلا لکتیا لاقب ردهنسانعم لکا
 كبو جاهو بضخ اذا هنم لجرلا لکتیا لاق ردهنسانع كمك هشثورخو شوح
 جونو قرتحا اذا ابضغ لکتیا لاق ردهنسانعم قلقای بوناب یکشنآ ندقلنغراد
 قالب بوادلرا كب هنسن رو ردهنب راع« لاکتیا هدننزو لعفت ( لک الا )

 شرب دتشا اذا قربلاو فیسلاو ةضفلاو ربصلاو لكلا لكا لاش ردهنس انعم
 هلکع روسەنىر ىر یمهلوقم جاغاووصع ردعسا یکلاک | هدننزوباتک ( لاک الا )

 بوالبوت یدلو هدننراف كنهقا هدننزو باصم ( لاک الا ) رونید هنس رپ بونثآ
 بابلانم الاکا دقانلا تلکا لاش ردهنس انعم كلمشع فوج هلکع روسهنوا یر
 بوسا اد هدزغاو اط ی یذا و رب تدحوق اهنیدنحرو تسادا عبآ را

 (  لکالا ) تبهذف تکتحایا ترسکتاذا نانسالا تلکا لاق رد هنس انعم كع رب

  ریذوتیعر هکهتن رونلوا قالطا هباوو هاشداپ لکاو یدنلوا رکذ هکردلعافسا
 روند همدا مامو قوزرمەدنىزو مرکم ) لكوملا ( رو واقالطا لوک ام هباتس د

 " هقعلم رونلوا قالطا هغیشاق هدننزو بارحم ( لاکشلا ) قوزرمیا لک وم وهلاق

 3 زات هلآ زازنهاو تکرح هلددشت كمالو یحف كنهنه ( لالا ) هنسانعم
 1 هیلمق لح را لا لاش ردهم س Use كعروب داومهان و برطتم د وخای كع روب

 ا هنسنرو برطضاوا زهاو ع رسا اذآ یالاو لوالا بابلانمالا لگو لؤي

 ۳ رزوما نکردرکس بولیو افصو قریاذا نوللا لا لاتب ردهنسانعمقل وا قاربو
 ۱ رد هنسانعم قمانوا بورد یرفو یرقو رثتا یرلکدد هصد رق هدن رلشاب

 8 الف لا لاقب ردهتسانعم كعرود هلا هرحو ودعق تعلاذا هصنا رف تلا لاس

 کد ريس كل رمس یو و هد رطاذا هلا لاق رد همس انعم كلا درطو هنعط اذا

 اة كرو ابرتت هطاخاذا بوئلا لا لاق رونلوا ریبعت كلیا هکرذ هن انعم



[ ۱۱۵ 

 سم

 یدبعلا قزملا دشنا.الو حراشلالاق هنم هنکما اذا اب الف لک آ لاش رد هتس اسب ۲
 هل لاق * قزما الو ینک ردافالاو « لک رمخ نکفالوک ام تنک نو ھر ناھا

 ۳ هدننزو لیعفت ("لیک اننا ) مرربردتنا راسک اخو رهق هبیربهنو مردنا
 هیلع هاعدا اذا یثنا هلکا لاقرد هنس انع» تلنا اعداود دلیا لکا یب هنسنرب

 نا یهب صاثثا یابنالف لکا لاقب رد هنس انعم كمردب قوعتو
 برشی و لکوب یاملظ لوقت رد هتسانعم كم قوحو ید روحا بورد ا لات

 دسک رب هدننزو لانق ( لاک الاو ) «دننزو هلنافم ( لک اولا فک یعریا

 رونل وا لادا هواو یس هرمه هب در تغل ییعب هغل ف ةلکاوم هلکاو لاق اک

 بلطاذا *یشلا هلک انسا لاقب رد هددن انعم كقسيا كج هب ندهسکرب ( لاکیتسالا )
 مهلاوما ذخاب یا ءافعضنا لک اسب نالف لاشو هی 4ء نا هيلا
 لک | لاقب ردهنسانعم رم رونلوا قالطا هه ويم هين و هيم كنه زه( لک الا )

 نالف لاش رونال وا قالطا هبیصنو ظحو قزر ند بدو ه ریا ماد تات

 لقمو یارو هدنن زو هدعرد هطا یزد رغم واو قزز یا ا کارد
 ه | ناق ردلممتدم هنس انعم دشرورهذ او تفاصع رووا E ارداو

 هنکلول هغ كشاقو ك ك نالوا جون و نهذ و!سحیا لقعو یار یا 8 اود

 یا لک اوذ بول لاش ردیبم هنروصت لرغ ترک رووا قالطا ه:هاقبصو

 نویق ییپلیا لکا دروئاج یک لیکا هدننزو هة ) ۳۳ ( ةوقو هفذص

 زارفا ندیروس نوجا لکا هکرونید هنوبق لوشو روند هبهیشام یسهلوقم یو
 ةاش لاق روید هنویق ریسف نهروغ وط هدننزو هروبص ( ةلوکالا ) هلوا ششلوا
 یدیص روناجو روندهنویف شلوا زارفا ندبروس نوا لک اورفاعیا هلوکا

 ها هموع2م زه روند ید هلوکا روند هنویق نالوا بصذ هغازود نوحا

 لاق روند هبهربخذ نانلوا بلح ندا ر هلی و یصغكيم ( کارد هعبق تغلوو

 نالغ) لاق رول و غصو هدنوو روده هنن قحەنلوا لک او لا یاهلک اب ءاج

 یرهوحعابرلل نیذخالا ءایحالاةداسیالاک الایوذ یموهلاق یدبا ررلوادن اعهناسور
 كنظفل لكا هلدء لاکا او یدلیا تب هدنناوتع لاکالا هج زکلډ یشا ندننهو

 كلا ردتقم ذحا كن هکر یدار و مطا 15 ا عرزناو لا لک لاقي . ۳

 , رهق نب هیس ینعی ردن دناکیا ینا نداکا یلوا یری كلکواالو كل ۲ ال نامعتنا

 هعم لک | اذا الك او هک اومانالف لک ۱۲ لاق رد هنس اتعم كلیا لکا هج هلی هللا

 |[ اعۇركنەل قلها برعلانیب هلیادم ( لاکالاوذ )فلک اء ةاشلاقبو لک ويامىا هک ام
 و دنیاهاج هکر ون دهنعب زاشن)ام تونغ عاب مو لر دباذخا عاب رم هکر و) وا قالط ادا داود

x» 
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 صوت
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 هدشن سش تیدحوہشا تيداحالا ا مهلوفک اھا ليش دوو ا اهن لک |

 هب هن دم نا ام لات 9 کر الآ لهاو رد« ر رواه هلم دام ند هب رف عفاو

 بواوا ب .WL دالب هلی اساسی اھا AN 4 ریه
 تهح ۸ رام .EY a دم نبا دنعو ردبا لاو ما عا وی 4

 ك هن دم رد هد هن اثم مودم مرا اس دالب هدست هاب هثن دم هکر د نه یلص

 هدننزو ریما ( لیک الاو لکالا ) رولوا كعد ردبا مانکووحم یرلنآ یناتو 1
 هب هنس نالوا لکا دیک او یک هبنکو بتاک ردهلک | یمج كاک ۲ ردلعاف ےس
 رو د همدآ ندبآ ماعط رارب ها کو رک یا لیکا* یش لاق رونید

 هدننزوه رط ( فاکالا ) روند ه هبهامییدابا لکارواجو هلک میا کاوه لاقب
 هف رغ ( ةلك الا ) ةرمیا ةلکا هتلکا لوقت رد هنس انجم كعهرکر رد هرم هانب

 "دنصررف یا دلکا تاك ۱ لوقت روئلوا قالطا هلا صرقرو روند هبهمقل هدتزو

 رولک لكا ىج دمعط یا ةلك | هدنع تفذاملوقت روند هستن كح هب اعلطمو

 (هلکالا ) ردیبقل كتب رلتمطح هدء هللايطر تبان ناسح ( هلک الاوذ)هدننزو ده
 رونلوا بهت شم هک روتید هدیه هنفلق كم مامط ردع وا هلک كنه
 كنوز هدد و و رد)امهتسم هس اتع٠ تسیغو لدفو هنسح هلك | ماءطنا لکا لاق

 هبتلع ا دلو سال مول لک :و» بالا لاش هنمو رد راج چال تاو شن

 هدنزو بارغ ( لاک الا ) | رک دیسک یک لاکا رولوا ردسممو هدست انعمهکح روند

 ندنس انعم لک و هه لاک الاو لك الا هذخا لاق روند هتنلع كي ید و
 ]۳ یدلو هدن راق كب هقانو ی ؟ لاک اروند هکع یلرب یرب بود روس وضع رولوا ےس

Eیالاک ۱ ف هقف الاقي ون دیک ال وال ز ار رک روه وای ر  

SETAEیناک الوقت رد ەت ابد. ڭا ندن یکدک ارول وا یمن  

 FF > رفآ هاک الا )رد اجین د و باص-هدانعمو و ینکح یاالاک او ةلکایمأر

 1 قاخ ر دباوحم ء لکا هلج ردن یو ضع ینیدلوا ضراع هک ردیعا ضرص رب ور وند کبک ید و

 | هلک اوهنملکن ی ودعلا قءاد یهو هلک الج د ف تعقو لاق ردم رلکدیدیحم هک | دنن
 ثحک بونازوس یب اهو ایر هلکلب وتی دلو هد راف هکر ونتد 4 هقالوخ
 روځرپ نکهب هدننزو روډع(لرکالاو) هدننزو ريما( لیک الاو)هدنزو هر هتک )

 هارسک كز( لاکیالا )لک الا ریثکیالوک او لیک او لکا لج ر راقب روند همدآ

 | ةن رو إلا همعطا اذا هيلا هلكا لاقي رد هنس انعم كم زد هدر .هیسکز

 د 3 هنلع هاع دا ۱ ۶ كالا لات ر رد هنس انعم قلق وعد هد كاا لکا

 لاق ردامعت سه هنس اک كۇ هنر یرب هليشاتا دايو هدف ها را

 8 «a ڭمرو لصاح یه وق۰ نيک او ام رخ و شعب لع مهمعب لج ادا مند



 7 ۱ ۱ 2 ۱۲ ۴" 9۶ ی

 | نلحدرح ( نیلقفطصالا ) روند بطاصاهدنعچو دشیا لتا ها هاش فرح

 | نیفص ةف مایا ماشلا دالب و زغي نادارا هبا هفلبو رصیقیا ةيواعم باتکیف د رواک ۱

 | كند رالو ةنیلغطصالا عازتناكالام كنعزتنالو "دوس ةمج ءا رها ةيطغطقلا

 ماما نیتمولا ريما هبواعم ىي ةرزجلا عازعنا یا لیودلا یعرت هسرا رالانم اسیرا
 ماش مور ضیق نکیا لوغشم هنس همحع نیفص هلرلترمنتح ههجو هللاهرک ىلع
 ى هما وسا هنو رط موس ص یواح یدددن هب واعم هغلوا دنده موه هرزوا

 قیقح وے کم رع هرزوام تور زواینیدلوا عوعس رک ۱هکر دو یموهتم یدلىا لاسرا

 Kas دهد هدعد Ra ما 2 قم تی هلحاص تكسا رد

 - ییدنزابوف بولیهح را رک توت جونم ءایس بوق بوق
 يارخ ی هینطنطسق هکیدلات مردا یابوج رزنخیس هرکصندقد را وق بوکح یک

 | هود ھن مسکو هک تن هزه ( لطالا ) ردتلنادع ند ةیماش دیتا
 | یتدوب هدنن زو لقیص ( لطدالا ) ردلاطآ یعچ هئساتعم هرصاخروند هروکوب

 | لاقل رد هنس انعم هنسن هلي كنءزمه ( ۳ ردلطآ یج روند هروکو |

 ۳ ردهنس انعم قلوا دونانوبئاغ هدننذو دوعق ( لوفالا ) اثیشیاالطا قادام |
 كن وناخ .یلکزعاو باغ اذا عبارل:و لوالا و یناتلا بابلانم الوفا لقاو رمقلا لفأ ۱

 لوالا بابلانم الوفا عض !!تلفا لاعب ردهتص انعم قعشغ وص بول یدو
 هج ولشاب ندناو هتنالوا ضاحم نیا كنءود هدنن زو ريما ( لبقالا ) اهنیل بهذاذآ اإ

 تمءمه رولک لاقا یعج هتساتعم لیصف روند هنکش وک هود و رونید هد هتیالوا 1

 هدننزو هبحاصو بحاص ( ةلفالاو لقالا ) روذک لئافاو هدنزو لاج هل رسک ا

 يحق ( لفالا ) لماحیا ةلفا و لفا ةعبس لا رونید .روناج یر نالوا هک ۱

 | طقشن اذا مبارلا بابلایم الفا لحرف | لفالاقب ردهتس انعم تک هطاشتو شش 1
 یه اذا رب تلقا لاقي رد هنس انعم قع وص هل اب یدوس كن وتاخ یلکماو

 ر دی و لمفا لفاتنا)ر روت د همدآ ناونات ءفیعص هدننز و یظعم(لف دا) هنبل ۱

 دا رب هدننزو لیعقت ( لقتلا ) ربکت اذا لجرلا لقات لا رد هنس انعم كما

 : 1 اناو ) هلرصف تن.رمه ( لکالا ) هرقواذإ هلقاتلاقب رد هتساعم كلا ریقوت
 لواتاذآلوالا بابلا نم الک امو لک ا هلک الاب رد هتساتعمندر وخكع هدننزودءهقم

 كلذلعجتاهلا وما نوغغبو یرقنااهلها غب یا[ ی رعنا لک اتةیر قتیما ]تیدطاقوریطلا

 ۷۳ ) با ۹

 ۱ رد هنیاقطصا یدرفع رونید هو اه ندآوزبس ردهلسهدایز نوو ای ۷

۱ ۱ 
 د تا هم دقم یوکالو یحاص نخاصال كمع نم ىغلبامىلع تمع نل

| A 

۱ 

 الأ لفطصا رهتیاو ردیبم هتغيدلوا هرخالا ریثک هلغلوا هدرحم لحاس بصوت هلا |
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 ند روک ذم *4)اصا رد ام تا تومو رد هم بابت انعم * النه لاه هلیصالا و 3 ۳

 1 رونلوا قالطا همدآ نس تبقاعو شیدیارود قرهلوا نیمو تباد ی راد دن و یارو

 . قالطا هنع وڃ ثلعا ام وح دوج EY اومو باود هص او ۳3 روند

 ذحا ردع ؤو 5 لس ام او لصا ییمد ر هکیا هتایصاپ خا لاقب رود هند روک 4

 ۱ ۳۳ دهنبادلوم یو يرد نا رد هیلرصایسهز وا ری هد ا اوا 1

4 
E 1 ۷ 

NAT: 

 ا RAF یبذا رڪ ذس ( روند هبهلااف يح یارک

 و اذا ةلصالا هءاصا لاق رد هنسانعم قلنا بوبا ری نالب یرلک دید هلصا

 بوٹلرپ مک 1 لمقلوا یلکوک هتسارهدننزو همارک ( ااا ) هیلط
 اذ ر سا با هلانم هلصا * یشاالصا لاش رد هنس انعم قاوا را رفر و تبا

 قاوا رتهبو بوخ یس هلنح المو زا یآر كمدآرو هلسا حسرو توا لصا
 لصا لاق ردهنسانعم یاوالیصا مدآربو داجاذا یأرلا لصا لاق ردلمعتس ءهثسانعم
 ۳۳۲۶ تردت رو بار وب هدننزو عفت (لسا لا )الیصا راک اذا لجرلا
 زو ا ربا ( لیمالا ) هلصا , محسرو تب اذا *یثلا لص ان لاقب رد هنس انعم

 مت اتش -
 ۹-۳5 و = نشت + 7

 ن وپ وری ور جی سس

 رویت و ى

 ۱ 1 لرصا * یش لاش روند هب ۲ یاکو کو ردیعما هدنب رب هدسلدیآ لنصاو 9 یساذوخام

 1 لا هل يا لیصا :E لاق رونلوا ق هالط ا دهد یحاص تساو قرعو لس یا

 ۲ ریرایرخآ هک رونید هنفلاراماشخا لا یدنکیاو یارلاتبات تفاعیالیصاوح لاقب

 دموع "زم رولک نالصاو هلنیتعک رولک لصا یعجج ایشعیا الیصا هتیقل لوقت
  هدن یذصم كنس هلک نالصاو رولک لئاداو هلا. هدودع "هزه رولک لاصآ و هللا
 ۱ هکر ید حراش هللادبا همال نون رونید لالیصا هجهاکو رونید نالیصا قرهلوا ردان

 | رونل وا ریذصت ندننزو تلق عج یی رولوا رنصم هرزرا ددع یاندا هدعج هکر
  یدلوا ذاش هلغءانوا ندرلن وب یسهلک نالصارد هلضوملءفاو لامفاو لعفا تلف عجو
 | رد هنس انعم كمریک هنسارا ماشخا هلا یدنکیا هلرسک كن همه ( لاصیالا )

  هنسیروک هنسنر هدنزو هنیفس ( ةلیصالا ) لیضالاق لخد اذالجرلا لصا لاقي

 كن هتل را یتدو هل [ب حف ) لالا ) تلخ وا كلام یا تاءلیصا لاقد روئلوا

  هلیسفن و جشن بولوا د وب لوق ىلع e هک روید هنالب سذح رب هلصاو یدلیا

  هدننزو رییز ( لیصا ) هلنیتخف ردلصا یعجردبا كاله تعاسرد یناویحو ناسنا
 و ( لصالا 0 ردندناصعایراذغل وا یلذهلا هلادبعن لیصا ردندیماسا

 عبارلا بابلا نم الصا ءاسلا لصا لاقب رد هنس انعم قلوا نفعتم یئان ندقل
 ۷ )ریغت اذا محلا لصا لاقب ردهنسانعمقلزو تاو دانم نسا

  هدن زو فنک(لصالا)هلصان E هلصانسالاش رد هنسانعم قهرا وق ندنک وک |

 دن :زولحد رح(لبطصالا)لصأتسیالصا *یشلاقش روند هب هنسن شو لاصیتسا
 - هبادلای وام فا رم هکر بد حراش رد هیماش تغل و و هنسانعد۵اد فقوم روند هروخآ |

 حسی حس اہک

yg 



 ۱۲۱۱۸ ی تر
 یه فور ملت ببار TOTTI هنر شک ادبی یخ بیا یاب تست همدان امت هی

 ریدر طلا" ان دا ما ردق هنر نالوا , مظع كاوق زود ۸ منت ذکر ۱

 ما تلسا کت رط* تاک فیک هب یارعا رع 17 یا رعارب ریو هدساسا و ۱

 هر ۳1 یر اینق دوخات یر نالوا كرها كالوق قدوطر را ۲ یتعب تمظع ۲

 ی" ر هنب رله ربط كغمر شاب ی يد ارسلا تغاب هدک تادا لا ودس ود یدلبا ذ وفن

 هلدم كن مه ) لاسالا ( یدلدا "باوح ود یدمراو هل 'ردق هیا نالوا ا 1

 تامالعو هبش یا هبانم لاسآ ىلع وه لاقت رد هنسانعم تءالعو قالخاو لئامش

 E1 رد هبانعم وب نود ا هک رد حراش ردلک د عوع»* ید رقم تكوو

 ییوانیکسک هدننززو موم ) لولا ( دلم رولوا ليما ید رغم هسرونلواسا,ق

 لاقرونید هبهنسن قجریصو زودو یرغوط یک قوبج هدننزو ریما ( لیسالا )
 بش توت

 ردیدآ وص ر ص و هننعاج س ها یا 7 كالام ونو ردیدآ قلاعر درو وص رب

 رد هنسانعم كمزكب هنسانا هدقالاو یئاش مدآرب هدننزو لعفت ( لساتلا (

 هزادناونوژ را هلنوکم كنەمجعم نیشو ینحف كنه رمه ( لشالا ) ردندرف ةاراد
 لوشا ورد] رشا یعج ردف راعت« ه دنا یسلآ ھا ہرے هک دملا رادنم رم 7 ندن ر دام

» 

  ۰ 5تجسم

  a I DT RL n gr ay ag gr a pA aer e rچ  eي

 هک رب دموح رم حراش هلغسا یا هل وصایو لیلا لصای ٩ لعق لاش هدنن زو سافا لدم ۱

 روم ,) وا عش سه 1 رقو 9 :دشوا 6 ندذ- هدعاق یبصا كشر هیر راعي |

 دك راودو یک وک كحاغا هل وا علم قرهلوا راس هلبعاش را كن [ كليا مو

 رکا رابع نده: وی ینددل وا E تنبدوح و کیش لو ید 3 لصا نم ادعو کا

 دارم ندلصا هدنرالوف لصفالو هلصاال كرعو ردندادعموب قالطا لصا روئلوا

 رولوا ردصم لصاو ینا ردلوقنم ندیاسک ینیدلوا ناسل دارم نهلصفو بسح"
 هلتفاذ الوالابابل نمالصا الع هلصا لاق ردهنسانعم كليا لتق كر هلي ییهسک رب

 ایا هکر د: ذوخ ام ند :هلص ااب رونلوا دانا ا ا ااو 2 1

 ۹ جسم

 ۱ ا ۰ 5 ۰

 | هلاسا هدخ لسا لاق رد هنسانعم قذوا ووس زوب هدسننزو هلاصا ( ةلاسالا ۱ ۱

 | هدندروب رتعلا وب هدشزو هنیفس ( هلیسا ) الیسا ناک اذا سماشا بالا ن

 | (لسأمةراد ) رسدآ كغاطرر هدننزو دعقم ( لسألا ) ههبشا اذا ءابا لسان لاقب

 | (لصالا)ردهیطبآ تفاوت ویدن) )وا یالطانروصک دلعلو ادا رلت اہک و ونیدهرلپبا ||
 1 تكندوح و ید هنلفسا كب هد ره هدننزو خوفای ) لوصایلاو هلیعد تكهنمه 1

 ۱ كن مه ردلصاو ردل وصا ی رو:لوا ریہ 2 وکو بد د هک رونی هنسعاشا

 | ریبعت یوص هک هبسنو هبسحو ردو رالامو فلاح راقب رعت تروص هکیدلاق 4

 ا 9 و ۱ لصادک دذ ام ندع مک وه یانعم كلص اا.عم هر دنیای كاتا هکر بد مج

7۳0۳۳ 1 7 

 ا
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 أ ایدجوا افوخ یمرلا لا اهوحرخلاذا مهلاوما اولزا لاقي رد هنسانعم قموتیلا
 دنون هک بوک ردشلبا سبصخ فلوم نکیا لغاد هموع ناننلوا رک ذ انعمو
 | لزا لاش ردهسانعم قمارغوا هغلتیفو هنلراطو ردروصتم تدشو قیط هدایز

 || لاق ردهتسانعم بذک هللرمسک كنهنمه ( لزالا ) ةدشو قبض راص اذا لحرلا

 8 هک رددت انعم مدق هلنینخا ) لزالا ( روند ههيهادو تفاوبذک یا لزا همالک ف

 0 هد هیه اتریش * ۰ ردقم4ن« زا ربتعمهدینام بناجلد وح وییعب ندقل وایسادتبا ول واكلبش

 نولوقب ردنرابع ندنرا رتسا هدلبقتسم بناج دبا هک هئن ردنرابع ندنرا رقسا

 ردن وسم هنسهلک لزم هک یدبا یلزی لصا كنوبو لزالا ىلا بوسنم یا لزا وه
 زدنوسنم هلزب نالوا راصتخا ندنآ هلغفلوا قالطا لزب ۸ هثبش نالوا میدق ینعی
 نالوابوسنم هکلم مان نب یذ هکتن رلیددلزا بودا بلق هغلاناب افیفخ هدعب
 ردلمعتسم هنسانعم ماود هک ردندنسهدام لاوز لزب لو رلیددینزاع ر هدنسنیغارْم
 قیادب كعدق رایدید ردذوخأم ندلزا نالوا هنسانعم قیض راضعب هک ربد خراش
 هتخبدلواذفا :هلهح وز بولاق هدهقاضم هک ردمو لوقع ندک ارداو ریدقت فرط
 1 ند رع مالک ردعونصم هدافوب هی دید یرشصزو یدنلوا لامعتسا هدن آ هاب

 ] رلیدلبالامعتساو ذخا یلزا هلا راصتخا بودبا رظن هدظفل لزا مل هک ایوک ردلک د
 روبص ( لوزالا ) رلیدلیا لباقمو لک اشم هتیریبعت یدیا ارهاظ هک ريد جز

 | هلیض كنهرمه رولک لزا یعج رولوا فصو هل نالوا دیدشو طحق كب هدننزو
 1 هتسانعم قیذعم ردناکم مسا هدننزو لزم ( لزالا ) ةددش یا لوزا ةنس لاقي

 | قاض اذا هردص لزا ا رد هتتسانعم قلاراط هدننزو  لعفت ( لزاتلا )

 | ردیتسایسناب لوق ىلع ردیعدق مسا كن ریش ءاعنص هدنم هدننزو باه ( لازا )

 | ردئدنهاسقاقلزاس هک روتدهنابن یرلک دید یتواریصح ویل هفوق هلنرتحف ( لسالا )

 | یرویسیرویسكنجاغا اه رخو روتلوا یالطا ءرلقواو هنبرلیغراق قاررم هلهیبشتو
 ] زود زسقاربپ هک رود هرالادو هرلنادف هدنزرط قوبج لوشو رونید هنیراتکی
  بویلوا یرک ا لوق ىلع راردبا جن یسهلوقم تپسو ریصح ندنآ بوتب راومهو
 | هلساو ردهلسا یدرفم رونلوا قالطا هرلحاشو هرلقوبح نالوا یرغوطو زود

 | هنن رک ذهب هنیضق كنه ود ریعبلا ةاساو روتلوا قالطا هنح وا یرویس كاد ناسللا

 توت عارذلا ةلساو رونلوا قالطا هتناس كنرم لصتلا ةلساو رونلوا قالطا
 هک هلتناوبشاو رزاق ندننورپكشوباب لعنلا ةلساو رونلوا قالطاهنیرب ناجا
 | كرومغی هدشنزو ليفت ( لیمأتلا ) لاعت هلااشنا رزنلوا هداعا هدنشهدام مظع
 | هک ردهتسانعمقلوا غلابردق هنر نجا ینعیهتسهلسا كلوق یتبوطر نالوا ذفان هرب
 جرم ديلا ةلسا هادن غاب اذا رطملا لسا لاقب ردکلتا ذوفن رادفلوا هغاربط دارم

 : و ت ۱



 هدنناقم تل اقلیم اهلا عاستا هر اا كد ی ها یاب ندلمف |
 هروک ذم لمف رددیادتبا یمه سو رولوا نیت رغ زا ی رلیدلب لات 1

 هواشزاو یرض ءادبا ردلقعتم هنلعف تبر هدالوف تبرض هلحانم ما ردقلعتم

 رد هددکپس هتررجنآ ن م هک رد هیون ید لار نم به نم هلجا رم

 رونید هرب كيطیرب وص هدننزو ملفعم ( لحولاو ) هدینزو دعقم ( للا ] ۱
 رد رلثدح لیحئا انبا ناقعورع ردندیماسا هدننزو رب ز ( لبا داب عقنتسم اإ

 ردناوح هلک ی ېک یطظع) من هلن نصف ( لحا ( ردیعدات ردند هلس ما یوم لیحان 0

 یرآ هدیسرافو ,لیودوا هدیکرت یک یرادلک یلبو من ردع ونضو» نوعتا باا
 ا لحا هدهاهفتسا منو ردنسحا ندنسلک من هدش دصت لحا نکا روند

 بهدناو رد نسخا ك٤د لحا هدننا وج هدست د بهت فوس تنا اثم ردنسحا 1

 كاع رم فورعمرب هدننزو یزج ( ییحا ) ردنسحا كود من هدناوج هستید |
 لحالاوهدننزو بتق ( لحالا ) رده رقر هدەماع هدننزو هلحد ( هلحا ) رددآ

 هفلوک وا هدننزو لدع ( لدالا ) رونید هنکک را كنسیعک غاط هدننژو ربق ||
 ینانلا بابلانم الدا حرجلا لدا لاقب ردهتسانعم كمشود یسهرهم كنهراب نیلشب |

 اذانیالا لدا لای ردهنساعم قعای هدشاپ ینارآ دوخای یدوسو هبلح ظقس اذا

 بو رو بای بای قرهنقا كر هبلکما تونک و ی هندسذ رغآربو هک رحو هتم

 هلک کنهنمه ( لدالا ) القثم هب ملدا ادا یشلا لدا لاقب رد هتسانعم كفک
 كبو ردقحهلوا یرغا نالوا ضراع رز ی ندقدصب روند هندی رم ۲ ناو

 اضماح ۱ رتاخ انبل یا اصجب یاطدام الد ۱ انمعطا لوقت روند هدوس ىکا و وق

 یا: (لعدارالا )درن هدد لغ ایک در
 یا لخد را لحر لاق رونید همدآ زومس ولط هننا هدنزو بعطرف هلا همججم 1

 یطو ردیدآ عنعومرب هدرازف رادو ردیدآ كخاطر هلنبتض ( لزا ) ن ا |
 هليغيغح  كنايو یصف ( .هیلیرا )ودیا ك ر یسهایبق ۱ /

 1 ردترابطا ی هلا و ناهدن زو رب! ز ) لیرا (J :دب دآ نصح ر هدنس هک و سادنا |
 E RE هک ردیفدارم ره و هد زو هل ر 1 دلو تنه مه ) هل الا ( ردندهبلاو و ا

۱ 

1 

۳ 
۱ ۱ 

۱ 
"۷ 

 سدحوةدیدش ةدش یا ةنلابم فتکک لزا لزا لاو ةدشو قبض یا شیانو
 یک روا كناو هسح اذا یاثلابابلایم الزا هلزا لاقت رد هتسانعم كما

 هلبح رصق اذا سرفلا لزا لاش ۳ كم رپ ویلاص بودلاصق 2

 هده وا بویءرقح هناس یشا ندتلقاروق دواي ناو ی :یشاوم 3
 سم سس ایم. تب سس س س ےک ےس سج ےس ےس ج
 ۹ ج

 1 هل وکس كنة معمم یازو یھ ڭڭ رمه ) لزالا ( رونلوا عطف هدیامح ږدی یا

 / لزا قوه لاقت کر ایم ّ رول وا ردصم و ردعا رک یا نحو تدش و قلراط

۱ 

e 

۱ ۱ 

۱ 
۱ 



۱ 
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 و ی مه ا ا

 وا نف ما لاش رد EREN قم ۳1 ۲ ۳ بد ندا و لحالا ص هاو و

 بو رو:تسحوص,_ندفارطا ۰ یس هلوقم اللوک تیک رب | ونو 4سا و نعم

 لحاع ) لحالا ( ن هه چ اذا لحرأ(لا ف ا لحا لاقي رد هلم ناعم كمرذکر

 ر درالءاف مسا نادنتش هدام لحا ناك وا رکذ هدننزو هما. ( لبحالاو ) هدننزو
 لبد ۱ 7۳ / لحاعلا رو لاق هممو ردملب اقم ل>اع زويد هش نالوا ر ام

 یا ییلحاف هنلح اتسا لوق ا ن.سبا تام ردو هثیعم تقو ) لاعالا 1

 قالطا هبایند هلحاع هک هتن رونلوا قالطا هترخآ هدنلرو هلحاع ( هلحالا ) ةدم

 ندق دصد هک روند هد از[ نو هاب سینک تان همه ) لبحالا ( روال وا

۳ 

 ر 9 ر دقح هل وا یرغا نا وا ضراع ناشی وش اغ دصر دوخ ات ندکیشود

 ۔ے یہ ےس ےس ےیل دک ےس نت ار یک کیوسک دتا

۱ 
۱ 

1 
 ا
۱ 

۱ 
| 

۳ 
۱ 

 ۱ هجو نویب هلع كنز ( لجال ) رد لاجآ یعج رونید هنسپ روس حو
 ) تکتشااذ !عبارلا بابلانم الحا لح را لحا لاقب رد هنسانعم قع رغا هرزوا روک ذم
 | بابلا نم الحا لحالانم هلحا لاقش ردهنسانعم كالا راه هنس رغا نویو هقنع

 ۱ هنع .هلحا لاشي رد هنتسانعم قعوفیلآ ندشدا رب یدآرو هنم هاواد اذا ىب الأ

 ۱ هدنتح هسک رو یعرلانع هوسبح یا مهلام اولحا لاقب هثمو هعنمو هسبح اذا
 | لاق رد هنسانعم قغ زو هنتفو رش هن رزوا لوق ىلع كلا تبانح هلرمو سش

 لام كرەديا ششوک و یعس هنوا یربو هجو هراناوا هانح اذا مییلع رشلا لحا

 ٠ لاتحاو بلجو مجو بسک اذا هلال لحا لاقت رد هنسانعم كالا عجو بسك
 ۲ لاقي رد هنسانع» ثلبآ جالع هنسيرغا نوي ىو هدننزو هلعاغم ( ةلحا ال )

۱ 

 . هسحاذا هنع هلحا لاقي رددنسانعم كليا فیقولو عنمو لجالام هاواد اذا هلحآ

 ۷ وود هنتشانعم رخاتم هک هرم تللیحا هلع كنءرمه ( لحالا ( هعنمو

 تقو هدننزو لعفت ( لحاتلا ) روند هروماج نالوا مقم هدنسهروح كنحاغا
  لاعفتما يابنت لداتسا اذا لحات لاض رد هنسانعع كتسيا تلهم ردق هنیعم
 لابا ردهتسانعم قلوا روس بوک رب یرازوک وا غاطو ردهدرطم هدهنسانعم
  لحات لاقب رده تسانعم تک رب بواك هبارار شاتو الحا راض اذا راوصلا لحأت

 و روش نام یک 1 هص هدرب ىس لوت كج وك و اوعمح اذا“ موقلا
 ) كلالجانمو ) ( ثلالجامو ) ( تالجانه ) مفتتسا نا لجاتف لاا
 مس راف ردکعد یروا نددس هکر دهنمانعم E هل رک و یف كارلو رمه

 3 رد دنسهدام للح لواو _ ردغفح ندیعج اور کیا ردهدنماسفقمو یار زا

 لمالاف لجا هروک هرمقیقص هک رد جرتم ردشلبا تک ذ اذان هداووپ
 عیاش هدنبانج اقلطم هدعب E هتسانعم مش تیاسنج هرزوآ 2 رک ذ

۳۳ 

 سقم تب بس سم اب توس سس سپس



 لصا كن هتسنر و هل ها یا هملئا ذحا لاف روند هناماسو زاسو هغار و تاب و 1

 لا لصا یا لام لا نالفل لاق هدننژو لابح رولک لانا یعم روند هنس هیامو ۱

 ىف نعطب یا اننلئا ف تعصب وه لاق هنمو رو:لوا قالطا هبسحو فرشا زام و ۱

 :رروا قلوا ننه لا نالوا یعسا رک ذلا یئآ یصثانعمو هداسا ادنسح ِ

 ردعض اوم رب هدن رق هنبدم هلئاو رولوا هتپ رق کا یربیعت تح اعقاو ر دموقرم
 كن هزه ( لئالا ) ردیدا مضومرب هدندالب لی ذهو رد هب رقرب هدنساضق دادغب و
 رد تالئا یعججو رد هللا یدرفم روند هنحاغا نیغلیا یبآ هلنوکس كنا و یھ

 ربیک هکر د یلثا یرب و ءافرلط یرب رولوا عون کیا یباغا نیغلیا رواک لوئاو صف

 رگذ رداپی حدقو هعصق رولوا نيتم كب یباغا رارید نیفلیا یبآ کوب رولوا

 هدننزو باح ( لاثالا ) رد ذ وخام ندنو یسانعم بسح و فرش نالوا

 اش "رونلوا قالطا هناشو فرشو دج نالوا ثوروم هدننزو بارغ ( لاالاو )
 رددآ كغاط رب هدننزو بارغ لائاو فرشلاو دحجا یا لانالاو لدالا ولعوه
 ردب دآ هب رق ر هد هءاقو ردیدآ نصحر دوحای وصر صوصخحم هنس هل سعو

 ر دم دآ وصر هدنن رقهزاغو زولوا یهتنم ۵ هرانسلا یداو هک ردیسا هردو و

 مان ىلشهنلا ةرعض نب ةربضو ردب دآ عضوم رب «دننیب ماع نبا ناتسب هللا ریغو
 ؛یاون هدننزو رب ز ( لا ) ردنداععا نامعنلا نب لاثاو, ردیمسا یس رف كن هسک
 هدر «ارقص هللا رد هکر نم هلا لیئاوذ ضعبلا دئعو ردیدآ هردرب هد هنبدم

 ر هبننزو ریما لا ( رد رب ر قوح ینلامرخ صوص# ها لآ ردعقاو ۱

 ردعضومررب هدننزو هنیهج ( هلیئاو ) ( لئالا تاذو ) ( لوآلاوذ ) ردعضوم |
 هدنناب یناسنا رعو تایح الثم رونید هنماصاو ةياغ كتقو رب هلنیتسف ( لحالا )

 ردا تافو هلاحمال ناسنا هدن آ لوا هک روند هنتیاغ كئدم نالوا ردقم و بورشم
 هننامزو تدم كن هنسئر و روند هنتدم تیاهن كحرو نانلآ هبا هدعو كلذک

 هنس رب یسهلک لحا هکیدید هدراصب فل وم هدننزو لامآ روک لاجا یعجج رونید

 نالوا بورضم هن اسنا تایح هدعب ردعوضوم هندم نالوا ردقمو بورمتم هدنقح

 ردلمعتسم هرزوا هحو شب هدم رک صنو یدنلوا لامعتسا ردتاغ دارم هک هتدم

 رد هنسأنعم نیعم تق و اسان رد رابع ندردقم توم کا تدم تبع ال وا 1 1

 اسماخ یدتلوا لاعتسا هدهقلط« تدع ابا ز رد هنسانعم رافک ۵ الها ۱20.

 كفلربك رولوا ردصم لحاو یهتنا یدنلوا لامعتسا هدنسانعم تب وقعو باذع
 لیعفت ( ليج أتلا ) رخان اذا عبارلا بابلا نم الجا صالا لحا لاق رد هتسانعم |

 هلددح اذ هلحا لاعب ردهنسانعم كلبا نیمه تلم تده ردق هنقو نیعمرب هدننزو |

 اذا انالف لجا لاقب رد هنسانعم كلبا راه هنسب رغآ نوي ی رلکدید لجاو لحالا



۱ 

۱۱۰ 

 ( تالبالاو ) یدالوا رکذ هک هلنتنتو هلا هد دادم مالو نیت رک ( ةلبالا )
n4. ۱ ن٥ وه لاق رواد هب هد تیبا قح هن) وا بلط هد رلث ا هل رک كن  

 ند هه تهج ینعب هوس دبلط نم یا رکذ اک هتلابا و هنالبا و هتلباو هوس
 صوص# هنس هلیبف یط هدنزو یدر ؟ ) لبا ( ردندر هدسن نال وا بولطم

 هک رد رلغاط هوا رب ر هدننزو اح( لبا ) ردیدآ كغاطرب هدساالغاط روهشم ییا

 لاقي روند + ومق شل رب وج كز الب هنب . نغآ ) هلو الا ( رد هداروا هن وعم رپ

 نوط وا ابذو لوس یدو هدننزو هب ( ةلبلا ) ةلابالب ةر دصم یا هلوام رئي

 تاذ یا ةلبأم ضرا لاقب روئید هرب یهود هدننزو هدسأام ( لا ) رونید هنغاب

 هلناصف ( لالنالاو ) ( نالنالاو ) هلئوکس كنان و ىح كنمربه ( لتالا ) لبا
 كم رو نوف را نو را یر هنآ قص قص ی رلع دآ هل قلنغ راط و هکی وا

 لاق ردیک بوب روب هی وا هسک نال 1 انس ردنا هتسن و هکر رد هتسانعم

 | بضغ ق وطنا: براق اذا یناشلا باسبلا س الالتاو انالتاو التا لسح را لتا

 [ "الا اذا ماعطلا نم لنا لاقب رد ام 0 ولطہط یک مولط ندماعطو
 هدنلصف واویئوب فلم هنسانعم ناعش رونید هبسک قوط هدننزو رجا ( لتوالا )
 . ت» ید هدارو ین« هل وق ید بولقء ند هزه واو ارهاظ ر دشلبا رکذ یخد

 ارد لتوا یرادرفم رونید هرلهسک قوط هلنبتن ( لتولاو ) ( لتالا ) یدلیا

 | لاوه ذ ندنس هدام لتارهن فلوم هکرد حراش عابش یا لتوو لتا موق لاق
  هثلنم یا ( لوتالا ) رریطحخ رهن رب یراج هرجا راغلب و رخ دالب ۹ دشلیا

 ردهتسانعم قلوب ماکعساو لصا هرم ما بونلکوک هنسنر هدنزو لوصو هللا
 لولا هدننزو لعفت ( لث الا ) لصا اذل یناسلا بابلا نم الونا ىلا لثا لاقت

 ادا یشلا لثات لاقي رد هنسانعم قفل ولواو لئا ىنعم *یفلا لئات لاقب رد هنسانعم

 هسنک | اذا لالا لئات لاق رد هنسانعم قعارق هامرس بوکح كماو مظع

 ارد هنسانعم كعدا .هریغتذو اهرفح اذا رگبلا لثات لاقي رد. هنسانعم قمزاقو وقو
 ارد هتسانعم كکر هلص ردن ندفارطا هتسنرب و ةرمم ذخما اذا لجرلا لثات لاقب

 < بوردنل هيام یلام هدننزو لسیعفت ( لیئاقلا ) عمج اذا *یشاا لئات لاقب
 قعردن) ولوا یکلمو هلصاو هاکز اذاهلام لئالاق ردهتسانعم كایا ناوارفلتکرب و

 ۱۳ اک واف :هناقلشو لحازو احدن انا دلم لئا لاش .رد روتر اع
 دعفا مه اسک اذا لهالا لا لاق رد هتسانعم كليا ناسحاو شزاون پو دبا

 اذادح رلا لا لاقت رد هنسانعم قلوب ترثک یلام كمدآرب و مهبلا سحاو ة هک
 3 لاقي هیت و نوا A ندتع ر هدننزو ه ۳ ) 2 ( هلام 2
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 ك هارو 9 لع ا ۳ ۳ ا ۷ aN EN لاق د ها

 بش نالوا ا كن آ راو رث ar هلا روید هال رمشع و باعصا ۱ ۱ ۱

 هک روند د هبات یراکدر وح هنب غا تات ويقو رک E E هاط روتید, | ۱

 رثبلا هب رد تن ىش. یهو هلابا بلا لع سل لاش زوالا سمت ی زالب وسيف

 a رآ رو کو ب ویلغب ها ییا ندا را هک روند هد اب" نوا ا5 و كوي "ها

 نم هلابا لّمحا لا 7 ر دیدانعم وب ینیفض كاب 0 لام ردنهل ید هدننژو

 کت  veta DKهوا عج ور a hae DEALS DESDE یوگا كمدآرب ین جدو هدننزو هح ر ( الا ( ا هم رح یا فا

 والودو هتحاح و ۵ -بلط یا همانا 2 18 روس د A ۳9 ERT نالوا یشعاوخ و

 ف) وه دل ولا ن a 13 هلأ قا لاقي رود هب هاب ولتک رب و راد ولش ود

 ییاعرو را۶ و دیقن كف هود هدننزو لاعتغا ( لابتنالا ) ردهانا رازکت یو =
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 ىلع تشال یا لبنأی ال هنا لاش رد هاساتعم كلیا ماتها و ماف |_5 ةت
 1 یک ینیدنج سصم هرز وا هود بک ارو اهتهدخ یا اهم سی ال و لدالا هیعر

  ایکار لبالا ی تالال یا لبئابال وه لاق "زد دتسانا قالوا رازفز و باب

 | لاش روند همدآ نال وا یراءود کا لبآ هلنیتصا و هنن رسک ( بالا )
 رود هنناب وج "هود هدننزو دادش ( لابالا ) لباوذ یا لیاو لباو لبآ لحر

 سس | یا لبالا د دش وه لاقت رد هثسمانعم ت وا دع 4 شیک ا دره )4: ؛الا )

 ا ۳ ( بالا ) هنسانعم ا روند هتذآ و ف رغ ( لالا ) ةوا دفلا

 1 ® رود ااو ا نال وا ض راع هتل اف ل وق ىلع هدنن زو ٍ 1

 ٠ ههانک و ةماخولاو لقثلا یا ةلبالا ینتذخا لوقت یک تلق نالوا ضراع ندمامط

 | هتماخووتشت نالوا ضراع همدآ ندو هلنیتصف ( لبالا) هننانعم ما رود |

 0 لی یاب ه : ۳ وا و یدا لب وو a و یا كل ران و اوت هاب نا زااشت روید /

 از مد شاطییا یاهرخ هک ردماعط "ولرم رب هدشزو دم ( را ) اوا |
 81 1 2. ف رار دبا تی ر هلقم ر دش زاق توغاص دوس هنآ رزوا * کم ناک وډ هجمت |[

i۳ | هکر دیدآ عضومرپ هدد رصد هاو و رد ی م ا لاق رود یا لول  

 ۲ دو He 8 قشم د هط وغ # رالی سو ۳ كنانح تاّرد نالوا 5 وشم 9

 ۲" ِ ها روا ییالا ح ورق ی نابفش یی سم ماما رد هرمصب “هاو ناو بمشو

 ۱ 1 هشلابا ف ءاج لاش یک هلابا روند هناععا و ترپشع كمدآ رب هلا و راد و

 داغ کما وتو نرخ یار : هنیبق و هیاصعا یا هشلباو"
 ۳ ۱ لب ولا )رسا نوناخ ر !راونافاو ا ةصم ( ىلا 1 رک دیس اک رب كس

 ۳ 7 (  ردعضومر ليم كن ر ) لبا ( ردیبقل ىس ديا ا ندا ر عش هدننز

 0 د هیچ ناقج بورش ند هز ءس نا وا هیت
e 



 و و ی زا تنی اش اس ات ۱
۱ NIE E یر i 

۴ e 
  atقد رم رشد

  1۳ ۱ Eخ راد 4اقرف یا
 تاج لاقب یک طیاماهشو

۱ 1 

 یرلکدید یجقثلرق غاض لابا راطبو رایدلوا بهاذ هننیدلوا لاو لوباو اا |
 [ ردموسم هدناویحفایجلو هدرپ-افن بتک نب هک هن رلیداو بهاد هتسازاشوق 3
 : ) ۷ ( Eتكس ( لیالاو ) ردزلاچ هدف كلاب هدنزو هناجا وزشده 
  (۰ ۳ىدا لابا یلسا تنوب هکهدننزو اراد ( لاسیالاو ) هدننزو لوم ( لوالاو ۲

 ز نالک یر ددیب لوق لع روند هک واب رب نانمسق تآو هودو شوق هاب دشا للا
  ۱ ۰لابیاو لوباو لاو لبالاو لیتو ریطلانمقلابا ل ل نونید کلبه ندرلکولب ۱
  1 3هنمو روایر وک هکرونید هخلت وا عابر هدننزو هناچا هلاباواهنم هعیاتءوا ةا ۱
GE EA a عابر .یتعب * لابا ىلع تانح « لثملا ی i 
 ردکعد یدلوا ضراع د تلقئرب نکیا هدنلاک تافادارم ,یدنلوا لیمصو عضو اا |
 بصخ هدندنع "راضعب رونلوا دارا هدفدنوا ض اع هیاب هرزوا هیاب روم لمم ا ۲

 | ددزاج هلیفیذخم .كنابیغدهدنو و ردیدنص الرا هکر ونلوا برض .دنفاعت كاخرو (
 i هدتنامسل یاو رد هنسیانعم اصع روند اه دو (

MN ISبهار روند هيرا سابا ری هند ز ال بیو یراصنو روتلد هردا نکو  
 3 E هادتماشم ناو أ رها 0 رود e بحاص بن هنسامعم ا

 ل

 .E لع یسع ی انا یر ردکید یاب ات سا ۱ و ۱

  یرام زا ۳ دو بس ای بل اب ا نزاو تاو“ رآر دنا 3 رها ی رلذ س زوج مالتا ۲ ا

 بیو بول وا یاو رمت لیا هدا چد ون قامس کاسوتقم هک Sl ت هژرب رام تعارلاوا ۱ 1 2 ۱

 | یر زو راهن پلو ا هات اعم و وج با ز 1 رفا . ردقملوا ی اوناش ۳ ر 3 ِ بن

OE ۳ 1 9هسل وا عرافو عناق ندو هلکع و شاپ هو 8 رر د لبالا.ت تانا هکر لود  

 9 قالطا لیا هبهارو هیسایا در یاوتست ناب رفو یاکت لرد نال لباو و ِ

 هدهب اھت 2 را ناو هرشت وڈ هاتف دن و لمم لب 1 ور 7/1 لباد ل وب ردن دابعم

 ندا تیب هدب فو یرلانعم  ید تا وم هوا ناي هزر و نوک ذد هح و

1 
 فو یمط ك هدح وم یاب و یو تم بیا و ین و تاو 2 ) یلجالا لا ,ظنماق

: 5 

 ١ لببالو ) هلخ كنابو ىح كندز ( ىلبالاو ) هدنزو ىلقيص ( ىلبيهلاو )
 ا هدرلنوب هدننزو یریما ( لیالاو ) هلي كلاب ( لینالاو ) هدننزو لةيص

 o اچ د وخای هنب نل تااپ دوخاپ هني راس ر كنا 8 هک راد هدسانعم

 ةس ( تایولاو ) هدنزو هردبد ( هل مالاو ) هدننزو هنیفس ( لیلا ) چو
 وا هلن زو هباتک ( الا ) رونید هنت وا یاجوق رب یک هاب صد 1 هدو: 3

 ۳ ا ما نسح الا راو دیشب 7 بود هزو ۱ يک یر ارت نویق و 1
TT aaaوز سحر  



۱۱۰ 

 رد هنس ان یو ود RT هد زو ل لااا ا)رد زا اه كنده

 لبا لاق رد هنسانعم تابا عانبما ندهنسنرو هل | تزنک اذا لحرلا لبا لاقب

 ردهنسانعم قهردنلواط بودا راو دق هجشوخ هلی هودو متتما اذا هنع

 كعدا ل هود كحهیلسب نوجسقن یدنک مدارو اهتم اذا لبالا لبا لاق

 لیتو اهاٌتقاو البا دعا ادا نالف لبا لاق هيلوا نوا عیب کردین شا

 یرازو ه رک ك رددا دادعت و اب یی هلی تالش تم PETE نا تیلا

 یدو لر کا كن رم ) لاسالا ۱ نا ی۶ تالا لبا لاقن ردن رامع ندکلیا

 هلا ترنکح اذاال ابا لحرلا لبآ لاقب ردهنسانعم قلاقوج یرلدود كمدارب

 PE د ET كیا افعک | لد وص هلکع راج ن | ویح هدننزو د وعف ) ل والا (

 | لونا :لبالا تلبا لاقت ند هن انعم كلا تماقاو مارآ هدر رب رهودو یدتلوا
 رلذ وا و ترک اذا لبالا تلبا لاق رد همسامعم قلاغ وح رلهودو ناکلاب تماقا اذا

 نکمساف لاطاذا بشعلا لبا لاقب ردهنبسانعم قمازوا هدهحرد یحالتوا رلهود
 هناویح نالوا ینغتسم ندوص هلع التو راچ هدننزو بحاص ( لبالا ) لبالا هنم

 روتد همدا تنم راهو :داتسا هدنلاصم نویقو هودو یک رافک ردلابا یھجج روند

 لاقي روند همدآ یحاص هودو ءاشلاو لبالا حصد قناحیا لبآ لحر لاقت

 هک رد هب رق رب هدر قشمدو ردد هب رقر هدنساطق صجو لبا وذیا لبآ لجر
 ساباتو ردنداروا ىلبالا یرفلا سماع نب نیسح ردفراعتم هلکخد قولا لبا

 ردفرادعتم هلکعد تب زا لبآ کیتی هدنن رق ندراو ردع ور هدننارت

 وزرا هدنلادعم نویفو هودمدآ رب هلنیتصف ( لبالاو ) هدننزو هحاسعس ( ةلإالا (

 عبارا و لوالا بابلانم دلباو هلبا لباو نالف لبا لاق ردهندانعمقلوا دنم یهو

 لاق ردهنسانعم قلاغوح هودو رکذاک لبآ وهف ءاشلاو لبالا ةحصمىف قذح اذا

 هدسنزو فنك ( لبالا ) تزثک اذا لوالاو بارلا باسبلانم تلب ۳ لب الا تابا
 هودو روند هدا نالوا تانسا داف نویق هود ردلعاف مہا ندعبار باب

 .(لبالا) ےل یا لبا روب لاق روسد هن هود دم وتن زوعو رود کیت یحاص

 ك هدنص وصح ىرا#و دیش نسق نويو هود ردلیصش مس مان لضفأ

 لبالا ةيعر ین اقا م» دشایا سانا رملبآ ا وه لاق رون د همدآ دنء رب» كىو زوا ِ

 داضما نوا سلو ںوھ ہت یدنک كن هسکرب هدنبزو و طعم ) هل وما ( ءاشلاو

 دنقلل ترا اذا هل وم لبا 0 a هی وا نوعا 4 هکر وند هرلهود یکیدسایا

 (لباوالا) امهم یا لبا لبا لاش رواد هرلهود هلاص هدنن زو رکس ( لبالا )

 راكولب هلیصف كنم ر ( لیابالا ) ةريثکیا لباوالبا لاه رونید هرلهود قوچ

 ناف ردعج را رعد رفموو ردرعج E ف کرد هستم تم تام أ



 ¢ ماللاب تاب $

 ردد رغم و و رواد هب هود و هل رسک كنابو كنم ره ( لبالا )

 ۱ هل ۰ لبه + رولک لبا یعج رداکد حج ماو عجج هاذ رولو قالطا د هوم

 ۱ ۱ هل ماسو یر میش ی كنه راس لوصا هکر ید ر همتا مجرتم هلاه رد 4ا ی رغصم

 ۴۳ ردش ومو ردفو یدرفمءن دظفل ردهچ ےسا ید ی هلک لبا یک مغ هروک هن ران اب

 اس کا رد,>او ید ان هد ريغ كيم دآ عو سا نالوا ید رقم ند ظفل ارز

 رولوا كعد یرلیروس هود قوج هکروند لابآ | هدنعجو هلباه رد هليا یرفصم
 هلا اهون ىە ید فلوم ر ردکعد یرلیروس هود ییا 4 روند نالا هدا شب

 یدرفمو رولوا یسهیاس ۸ شضقاس ِ , هاند ل . رال وق رداکد عج م 2 هاکادا ناب

 ۱ مغ نکل رولوا لاد 4 _ساح هروک ات ور رد ةا ثب ید رقم غ هک رد ربعد

 ۱ ناسنا ریعب و هدنلزئم سانلبا هررک_هنصیصت كنحاص ناویح ءایحو نوا ندنلیق

 ۱ هدراتح ردورظباف ردهدن اازنم هتف صولقو ىف دومو هام هاو لحر لجو
 | س ردم هنب روصت ی راک دلیا لون هنر راذاخفا یس هی .لبا ۸ زده ایی

 ريغ یبدلک عالم هنادحو هیحوو نکل رول وا یدسانء ا هدنرلنب

 دهان ( نالبالا ) رد رقا قشوا ریوصت هلابا قافتشا ذخام هکیدناق ردربتس
 1 هام لرو لباو لبالانم نیعمطق) ایا نالیا لاقي ردکع د هود یروس ییا

 لحرلا لبأت لاق ردهتسانعم كغدا هود هدننزو لعفت ) لناتلا ر وللا قالسا
 لاق ردهنسانعم كما افك ا ندوص هلببس قمالتوا راچ راوطو لبالا ذخا اذا
 | كلنا عاتما ندنعاجج ی ٍبط لب ءالارع تأرح اذآ اهریغو لبالا تلبا
 | هلیصف كن هره ( لبالا ) ابن ایشغنع حتما اذا هنآرمانع لبات لاقي رد هنسانعم

 | نراك ان یاملا بامان دا لحرالبا لاق ردهنسانعم قلاغوح یسهود كمدآر
 1 اقش رد هنسانعم كلبا عانتماو هبلغاذا هللا لاقب رد هتسانعم قلوا بلاغو هللا

 ةد لد وص هلغم الت وا هم وب دوخایراج هزات هود لواو لاو حتما اذا هتع ليا

 31 لوالا بابا نم اواو البا تلبا و لبالا تلبا لا ردهنسانعم قلوا

 ابوح رلود لوباو لبا هدندنع رلضعبو بطرلاب ءاملا نع تآزحاذا عبارلاو
 RR دآ بوئلبشح و د وخابقاوا بئاغ بوغلقا ربا ندنر دروب قرهلوا تاسمو هلاص

 سیلو تباغف تلم اذا و لبالا تابا لاقب ردهنسانعم قتلوا ینابب يک

 رلالبا لاقت رد هتسانعم كابا عاتما بونە هرکیا ندعاج هسکر و تدأت وا عار

 ۱ ادا لحرلالب با لا رد هثسانعم كم رو د هندا, و ااش نع حتما اذا ًارملان و

O E یحاصرلهود هلاص یهنکر وار هب ر اذااصعلاب هللا لاقت  

  قغاچ هلابا هنرغآ ویفو ةعاس البا هل لعح اذا البا هلا لاق رد هنسانعم یم
 | روند هفلثوا یروقدوخای شاي لباو لبا اهتلعحاذا رشبلا تلبا لوقت ا
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 ےہ ( هزواهلاو د و دف ۷ اهلا 3 و رصاف ردلاد E RE بوسام

 ا ن ادات كب e لوش .رنزو روفع ۱ كوهیلاو ( هدننزو !

 ما ردلص» و هی همفو 1 كل وه هب لا روند هنفاچ نالوا هرزوا روک دم

 عبارلا بابلانم اکوه لحرلا كوه لاق رد هنشانعم قلوا كوكب مدار |

 ریش و ریو هدننزو ات ) كاوهلاو ( هدننزو روبه ) ك يملا ( اکوکم ۱

 طقاد هل | اقزا یادم" دن هط ر و نالوا ید و« کاله اد 2 وتو روسد همدا

 هرفح روند هروقج هلي كناه ( ةكوهلا ) روند همدآ نالوا رولوا كلاهو

 دل وه لاش رد 4 سانعم قم زاق روقح هدنن زو لیعش ) تك وهتنا ( ردهندسانعم ۱ ۱

 لاق ردهنسانعم قلوا ربههو هدشکرس هدننزو لعفت ( كوهتلا ) رفحاذا لحرلا ۱ 13

 نرسکلیا الا a4 هظح الم BO ر هک زد هنسانغم روم و ری اذا لحرلا هوم 1 3

 هدننزو هدادش ) ةكا وهلا ( ر هوم اذا نالف كوم لاقن ردکلیا ما رهقاو عورش 1

 ( هک و هلا ) ۱

 ا

 رد هنمانعم هدسانعم هحس روند هر قاروح

 دوهت م لحرا كاپ لاق ردها سام كوردن زو لا شا ( ۱ 6
 عرعسا اذا لج رلا كبه لا .E 0 لیفت.( كالا

 فلم یفحاذا لحرلا كيج لاق ربع. هدکینورم کرا قم اف
 ییا رکذ هدارو ا رظن 4 هذن رلظفل ید ینرلهلک كبهو كيه 1

 ایا و و ردهلا هحوتفم هةددش« یاپ هک دن ندا كيه ردهلبا هروب ءاه

 ردلعتسم هنانعم رذحا رد وجا رب ذح ردیففح نامه نالوا بولت» ندنطقل

 اوه هدنن ز و هح رق

 رد دَ تو كاا

 ۹91 ,»یدنا بسام

 هح ونغم ةددشم یاب دکر دفع ندنظء) كيه ردهلا هحوئفم ءاه یسهلک كيهو 7

 ازم هات نوش شا اف هک ردیففخ كايه و ردهلا ا
 خد هداروا نکل بودبا فیقوت یاتک رخاوا هلا رظن هننیداوا هباطخ فاک [
 ۱ ردشلیا توکس |

 هلد عرب ر دسر راف لجل لصالاق هل دشت تاكو یف ڭا )ك ا :) (* ءاہلا لصق 1

 ممخا قره

 سا Aa عرسا ۵

 اقا دقو ٭ وم شا بودیا ذخا رعاش را ه ورو هنسانعم e لر

Eردکعد ی دحا نه اا دارا  

 5 رام یدیا كعد یسر افلا ید : ىدا ارز رد شب ۳ رییعت هلا یورلا |

 هدب رغم كو ىدا نوها ید یدیسید یسرفلا هدرب .تكحبد یمورلا مودیم ا

 نیعججا ید لآ 9 ا ent ارخآو الوا هل

0 

 ۱۳ ۳ تج کر

 هدنف دل وا نشست تك ز و ۷۹-۳ لجو ا ند و سس نو مرغ و 2 شنا ك هدلوو ۲۱

 نما فاکلا كلما نوعڊ فاکدا ٽر ری دو ۳ دارت ۳ ۳

e 

e nv هو وام 



 ۱ رووا فصو هسفن ۱۳0 هد رح YE ز(ةكلاهلا)ت ايام اذا اهب اهیشم ف 3 راک ۳

 ردهتسانعم هکلاهو هطفاس هلرمسک كناه ( دکلهلا ) ةهرش یا ةكلاه سش لا

 طقاو لا ن 4 هة ظقاس یا كلهلا ۳ ناف لاق هدا زو باع رواک كاسه یعج

 هحوبا ینیکا روند هغاروا ناتبلوا یس هاد هدشزو نوزبح ( نوکابهلا )
 أ بثک هتسانعم رافلا مسرونید هنتوا ناصص ( كولهلا ) نوعج)یدلبا هاب بوی

 1 ندنابنانلوا ریبعت ینکیب ناغلوف یب تئارطو ردمو۔ م هلا كناه بارت هدهیبط

 ۱ بوردشریکهشیارب یدآ زر هلئرکس كو یصف كناه ( كم ) ردبء"ا كعون رب

 ۲ لاسعشا ( .كامبالا )۳ رد هننداتعم قمردعا رغوا بودنا لقوتم یداتم - هاکننا
  یداتم هلا راربصاو دج بوشپریک هشيا رپ هدشزو لافت ( كهتلاو ) هدننزو |
 | بابلانم اکمه مالاق هکبه لاسقب رد هنسانعم قمشا رغوا بولوا لغردم اکا |

 | دود ( ثومهلا ) هبف یداو دج نعي علف هیف هے یا تمتو لدهناف لوألا أ
 ۱ ییدک د کت هدنفزط ییا كنار د هلتیسانموبو روند ههنسن شذوا یداتمو

 ۱ سرفلاش رونلوا قالطا ندعلا كنومهم هنآ نالوا قلاص بویلوا یو یرلرب

 ۱ نوجفیدلوا دودع یزغوط هبیغاشا یراروب نم عنصوم امهلسرم یا نردعلا ومهم
 ا لاق رد هنسانعم قلوا بصغ رب هدننزو زازدءش, ( ناکیمهاا ) یدنلوا قالطا
 : ندنسهفئاط دنه هلزسک كلادو كناها ( یدنهلا ) ابضغ التمااذا لجرلا كامه
 | بوسام ه:ظفل دنه ینعو رداک د نیصتم ندنظذلدنهویو روند هبسکر نالوا

  یدنه لحر لاق رد دانه یمج ر- 5 د ند هدایز بفورح فاک فرج اراز رداکد ۹

  شیرعت هب یره وج هلکت ون فلوم هکرید جیرثم دنهنا لهانم یا 2 داتهلانم
 تبسن هنظفل دنه هرزوا سابق ريغ هلی رابعا دناز ناک یره يج ارز رددنیا
 هدلحر كفاك امقا وو رددللا ذخا ند راسو ندرهزا ىرابتعاو نکل ردشلنا

 هلع اتسا ندنلها هشبح ادتبا ب رع یروب نم ظفل هکرکم ردذکد تبا یسهایز
 فاك نوچ وا ا كما هشج لها ارز رل هلوا شلیا ا
 esi ارز هلوا ذوخأم ندیس راف روم ظقل هکر دلټځ هکیدلاقو راردبا هدايز
 یرثکا هلغذوا رقم ءدن دنع سرف لحا رد ریغست دادا فک نالوا قح هرخآ

 یدبا دو دنه یصا ارز هل روست تسسن نا رد دنه هدنم اقم دنهو یدنه

 تاست ءاي كنب رخآ هل سايق نددلک روح یک و هذخا ب_.ع دعب ردکءد تابع دنده

 2 | برع هدمالسا رودصریدد_یذ» پودا iE RR یعا و نالا

 هدرلنا نوک انوکو ذخا هیسراف طافلارفاو ىن هط اتخا هسرف لهاو مف یی
 اک دنه فویس یرهزالا لاق هینو ردصوصتم هدرهم یراکدتا بعریارحا

 کدحاو هک دنوم هدنناونع هک دانه یمج هدحاحتو ةدنازآیاکلا هد » یا
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ieنزن  

 یندوبفیرعتلا فرح ینهیلأب یوراذکه[روعاب سیل کیرناف كزهلا كبهامافرقا 1
 یا ریثا نبا هکرید ,جرتم ر دلعتسم هدنعقوم لاح لک ىلع ینعی هدروب نم یانعم |
 هنرامالو یمض كرلاه هک كلهلا لک كلهلا نکل و یرب ردشلیا لق ىد تیاور |

 کاله هروک هبالوا تیاور رد هدننزو مکر هک كه تکله اماو یربو رد هلیئیوکس ۱
 هلو ز یاعدا ردقنره روفسم نوعلم رداعد هک اله هلاجد ردعسا هنسانعم كاله ۱

 ندنزوک هد هسردا سی وسنو سبلت تالاحو عاضوا ضءب جراخ ؛ندرودق» هسا ۱
 تبيع عد رداکد روعا نکی رکت ا ناک رداق هب هلازا نس هص قن تالمشع۰

 نوعلم ر دیەج كکلاه كلح هروک هبهینا تیاورو ردکعد ردهزنم ند هصیقو ۱
 هن هموقم تالک هصالخ ردکعد نوسلوا كاله هلهاج سوفن ندبا عابتا هروب نم |

 یف كلا ( ةكلهتلا ) ردلوادتم لثم هدنءذوم لاح هم نوسلوا هسرولوا هنوک |!
 فام هک روالوا لاسیعتسا هدنسارم مداو یدنلوا ر کز هک زدردصم هایی تابلو

 یهو ةكلهتلا ىف عقو لا روترد هتیفیک و لاحو ھه هنس نالوا ی دوه هک اله ۱

 هل رنک كنددشم مالو یعض كناهو كنان.( كلهت ) ی داو كالهنا لا هتہفاعاملکآ ۱

 ۱ هک هتن هلستاعو لعف نزو ردفصتم ربغو ردلع هتسانعم هدوهب و لطاب
 كلهت یداو ف نالف عق و لاقب ردلع هدنعقوم لاداب هبوب یخد لانعن و بیخ

 هب هکلهم یتسفن ی دنک هسک ر ( كالهنالاو ) ( كالتهالا ) لطابلا ف یا |
 ی زابلا ف وخ نم كلهن و كلتهت ةاطقلا لاق رد هنسانعم قمل اص |

 اخ نطبلادبعو زاوا لعاف مسا (تیتهنا ) كلاهلاق اهسفنب یرتیا |

 لحرلاق هبلوا یدصقمو یکق ربغ ندکلنا ماعطاو تفایض یتسیدنکسات هکر وند
 لئاسو رارج لوش هدننزو راوز (.كالهلا ) سانلا هفبضتب ناالا هل مهالیا تالتهم |
 هوا لوشو رل هلوا ردارود كر هديا لاوئسو رح یسات روند هب ا برشم |

 بوزآ نزد زالو هکروتیدهنسهقاط رارج نالوا يربتداع كلبا اطعتیاو رم ٩
 نوبات نیذلایا كاله موق لاق زرد ید نوکلتهم هراناو راهلوا شنوا هایک

 قب رطلا اواض نیذلا نوععنلایا نوکتتهمو كاله مه لاقبو میفورعم ءاغتبا سانلا

 یبروءهد روهشء هسکرب ندنسهلسق كلاه لصالاق روند هیجروءد ( یاهلا )
 نیب لوا ا لوق لع لب دابا قالطا هب ی رومد اقلطء« كن رء د.ک هدسعبپ بولوا

 6 | هرکص یبیرومد ره هلغاوا هسک مان دسا ن كلاه نلشیا رومد برعلا

 رلزدنابا قالطا د همدآ نریوالج بوجآ ینراساب رجخو ملقو رلیدلیا تبسز
 كعتشود بولموب هلا اقلا نن هننزوا هنسنر هدشنزو لعافت ( كالا )
 اذا شارفلا لع كلاس لاش یک یی دش شود هغارج كن هناورب ا

 لاش ردا هننبانعما .كمرو الوب یلاص هفرط یکبا نوتاخو اس
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 ناکم 0 ید و ؟ 0 رل جم هاب "وب ۳ ثمالو یش د تم (نکدپاا ) ۱

 ۹ نو ز لوح ) نوگدهلا )ها na هز د روال وا قالطا هنایاب و هل وح رولو ۱ ۱

 1 (نوکلهو )هسرواو | ید ور ءدن آ اردقر ۱ رو وان و شید و اراز اچ هل مک

 نکلهو نوکاه ضرا لوق ر و وند هر زا یارو و شمعات زوم و ریزد علل الم

 ید الدو ہلا یف روید ید تاکلهو ردهکلح ید رغم روید هر همس قا روقو

۱ 
۱ 

 ۱ ۱ ط2 ر: نف (ترها ) Rl ییهغلابم ر زو ا عج هدیص رلز و ورهددنم طع م اذا

 ۱ نا وریح اوت الهو ردق هصراو هب ندب روند هزعلا را كر ره كم را تاق

 ۱ روت)واریبما هروب هک روند هننسام تكنسرغاشا هلمسد رقو كغاطو روند هنسهفیح
 یغاارا فقس هلا نمز رونید هايهو هر شو نالوا هدنفلارا هنسن ییا اقلطمو

 ۱ كک را هدننزو روبص ( كولهلا ) روند هه نشود ه اشا ,ندب رفوو یک
 | یا لوله اا )ام شن روید هل روع یسور یسهناود رک نشود توان هرزوا

 دض هک د هنوناخ ندیا ترمثاعم شوخ هلی هحوقو لاجرلا ىلع هطفاسنم ةرحاف
 | یا زاد اا ناب ریزی نمای رفع اله مدنی یاتنمم نولو

 ۱ هکلاح دلنیت ( كلهلا ) روند همدا لازتالا میرسو اتهجوزل لعیتلا ةنسحلا
 | هدارو كله تکال» اما كلد لعفا ےھلوق دنمو رد هدرفم تق هکر رد هتسامعم

 ۱ ام تکلهو رد هلا و ةع ی اماو رد هنسانعم هکناص

 3 e قا رد هنسابعم ےکلاھ رد هد رغم تفص هک ردظفل کله لعاف ردش وم

 لامعتسا نونع راغ اضعدو ان ونمو ردهک_اه سان دارم ندکدهو ۳3 لطع انا و

 | ردشذنا رابتعا لع هنت یظفل تله هک ایوکهروک .هنفیدلوا فرمصتم ريغ روئلوا

 | نالوا هدنن اش كنالهیعی كلا» هروک هلوا ردشآوادراو یخد هکله تکل هلتفااو

 ۱ هد هسرولوا كاله سن كنآ هروک هیصکیاو هدهسزولوا اله كشت
 ۲ لثم هدنعقوم تابخام ىلع هلعیسوت یرورم مالک هدعب رولوا كعد دیا یشبالوا
 اه روب ید هد نیا هک هتل رولوا كعد لاح همر هک رایدلیا ارحا قرلوا

 ۱ ا هکلح تله اما و« تره تکتله اما بالذ لعفا الندم رد هد ناب ز رل وید

 ۲ هکله اما یتاتتکلا نع و رول وا كعد مر هلتشیا ىدا وا ن لاح هم كء د
 ۲ ید هدنکبس ناه هکله یه رد سفن ھن دارم ندنو هيلا یناضاو ایا عح تره

 كاله رعد و هکله و ردف ربصء ريغ هک ردن ونم رع هدو كلغو

  ERرابتعاىلعاف ت كنف هذحم لعق تءقو دوحای ن عام ف هغلأمم ایا سد رد |

 رد زاج قذح كواو هدهیاتاماو روثلوا ردقن لوا مق نيهحولاالك ىلعو روخلوا
  حراشلاد هاف) اذکرونلوا هدارا ار دغم هیلصوواوورابتعا هیلصو نا بولوا دنازای دّوخای

 . نابه ره ز یخ یو لاقف ] هنفص ر ک ذو لاجدلا تدح یف لب > ندجا تنسق ی حق و

 ۳ گیل سس مو یوم سچ"



  ANS Eم 4 -
HES HEA 

ÊÊ 

 رد هنسانغم تارا هلال باک رح یامالو یصق كند )و

 بابل! نم کلونو هک دهمو کو لهو اک ولبنو اک الھو اکله تكلهو لحرلا كلج لقب
 ها هوس هات ۳1 هاله هروک هاب هد رب اسد كلم تاعا زاا عيا رلاو ثلاملاو یاملا

 یلامع:سا هدن راد مایع هابدآ نوک رد هیت ات قلو ابدقو تاوا

IE 
IU TINIE <P ۴۲۵۸۲ سس 

 دوشم نده و ےس ر ال وا رام دسم هرزرا هخ و تردو ردع مم

 اد[ هن اطلس ینع تاه یلاعت هلو هرم و هلوا دووم هادی ع ااف ل بولرآ

 [ لعنلاو ثّرطا كل و ] لاء هلوق هشو رد هدسانعم یا وا هاو داف

 اعیار ] دلو 4 سس فله صا ن 0 لاد هلو كنم و رد اچ توم الا

 هل وذ هم و روخاوا ربیع هل | ۳ نا هک رد نیا ام قلوا مو دعمو 2 هیلکل اب

 ررلیهنسم ید هدنرلانعم یقفو یوو باذعو [ ههحوالا كلاه ےک لک ] لوت

 ندملاب ب تاب هک دا ربط هد هل بس هک ۳+ فلومو رد درداصم ردا ون "ین هکر

 تدس ع ج راش ج قحا ردد داوش او هاظ نکد شما رول وا دراو ید

۱ FE DODDS 
 هن هنس رب و ردتبثم هدحابصم ینددلوا صوص هنتغل مک و و هيكلها ىنعع ینانلا

 (دنالهالا) هرش اذا هبلا تلک لاقب ردامعتسم هنساتعم قالوا صب رح نوكثرد ك

 یی هنسنر و هکله ییعع هکلها لاق رد هنس انعم كلنا هاله هل رسک كب هدرج»

 كليا كالح ( كالبتسالا ) هعاب اذا هکلها لاش ردلب متسم .هدس انعم .قعاص |

 ظ رد هنسانعم تكمروتب بودین اط ییامو هکلها ینعع «لهتما لا رد هنسنانعم

 رد ةنسانعم كالا هلالح ید وب ( كيلهتلا ) هدتفناو هقشا اذا لالا ترهتسا
 هرزوا بسن رونید هثبش نالوا كاله ) تالا هلا ( هکلها ییعع هکله لاق

 یف روک کلاه یج ر دمزال قنا وا ی دعتم هدنتغل مک سب ر دلعاق مما

 كلاود و هد زو عاطق رولک داله و هدو مکحر رولک كله و یک
 هع تو الد تی هلعاف لعا وف ارز یک سک اونو سراوف قرەلواذاشس رولک

 هلن صف( ةكلهلا ) ردیعج كاعاف نالوا یمسا دوخاي غص كلقاع ربغ نالوا تنّوم
 *اکاهلاو کھا ف حقو لاق ردرلما ا كاله هدنن زو ءار ) ءاکلهلاو /

 كمالو یعضو یف كنا» ) فالهلا ( دیک و ءاکله هکله یه لشو دالهلای ۴

 کالماوا كلها نا امایا ثاماماو كلهاماف نیهذا لوق هنمو ردعسا رد هنسانعم كاله ها وکس

 ثهانااما روبمبیکر ت مرولوا كلام هعولطءای مرولوا نالهای مر درک نب هتبلای

 تابلا ن٥ اک الحو کله هکله لاق رولوا ی دعم لاله و تله و یها ر دشانا

 "تورج

۳ 



۱ 
۱ 

NANT 

 أ تاه لاقت yC قفغاص یثوق هودو ةفرط فذح اذا راطلا تاه ناب
 | قمروا هلحلقو هقح» اذا *ىثلا كه لاقب ردهنسانعم كلبا قو لس اذا ماعنلا
 PET o یب راش هداب دوح اب دید و هب هب رب اذا فی لاب هکه ۳ رد هنسانعم

 ۱ دوس ندەئو كام خلب اذا اب الف ذیبدلا باه لاش رد ام کجا شوخ رس ۱

 ۱ كمدآ رو كح رخخسا اذا نللا كاه لاقت رد هنسانعد قمرتح بوغاص ییعوج

 ۱ دوخاب هل دشو هک اذا االف تاه لا قل رد هنسانعم قمش قص رع یی یک

 ۲۲ تكحو انک وا ادب دش اهءماج اذا "وار ۱! كه لاش رد هنسانعم “اا عاج قوح

 ۱ ىج لغعلا دساف یا كع لحر لاق رولوا فصو هک روند ةمدا لتعلا دنناف

 ی ردیب هلغا رزم و روند هرومعب دید ولةافصو رولک ء اکهاو هلاصف رولک هککه

 ال تک وحبولبروا وتیقو نما هک راد اذا 2 رلاب هکخ لاق رد هسانعم قمصاس
 ا یقمرتج ملا هلک ینوف یوط كهو ترور اذا رثبا تکه لاش رد هنسانعم

 ۱ *یشلا كه لاش رد هنسانم قفلوا طافساو رک ذبس اک یک كيكه رد هدسانعم]

 یمهکسام ةوقو روند هبهنسن شالوا قص ( كوكهملا ) طقسا اذا لوهسلا ىلع

  هسرولک هن هنلد بوبللا تالابم هدمالک و روند همدآ ناینوا كلام هنر د هلغمالوا

 | ههالکی ن اذکو دتسا تلعال یا كوکهم لحر لاق روند. هلوضف نیلیوس
 روند هصخحت ترس نزو ثتنحمو روند ه هنسذ شخلوا قحصس یتدو ) كکهلا (

 . كح لا لاقت هنسانعم قمرفج هلا ےلےع یش دو یوط ی ک كه رول وا ردصمو

 هر ظیاغو ك هدنزو رورع ( هوکهلا ( ةلععلاب قرذ اذا اککهو اکه رانا

  زونسورولوا دنص هلک د هرب لهم قشموب لوق ىلع رونلوا رببعت روب ۸ روئید
 " اذک و نیس یآ وکه لحر لاش روند دک یاباالو نحامو رونبد همدا

 (دابالا) رونید هيسک نحامو لاباا د و هدنزو روبص ) كوكهلا ) نحام

 . اهالصكينا لاقت رد هنسانعم قا رآ یسناح نک رروفوط تروع هدننزو لاعفنا

 لاقت رد هنسسانعم قعشباپ بونب روس هرب نک رکو ج هودو ةدالولاف جرفنا اذا

 یسروغوط هدنزو هکفنم ( ةکهنلا ) هک ور دنع ضرالاب قرلاذا ریعبلا كينا
 |( هکهکهلا ) اهدالو رع اذا ذکهنم ةأرما لاق رونید هنوناخ نالوا راوشد

 عاخانمرتکا اذا لجرلا كهکه لاقب ردهنسانعم كلبا عاج قوج هدنزو هلرلز

 یا ۳ لحر لاش روید همدآ ندا عاج قوج هدننزو رار ( كاهكهلا )
 یرلهم هلفتاج بوبک یعضو كناویح هبک_هدننزو لعفت ( ثاکعتلا ) دنتفشلا ریثک
 ب رفا اذا یئالا تککین لاق رد هنسانعم كعك ویاس بوشیکک یشیآ بووی
 ۲ باصع ( كالهلاو ) هلی تنه كلملا ) اهعرض مظعو اهاولص یخرتساف
 ۱ ۱ ۳ ةكلهملاو 7 هدننزو كولس (كولهلاو ) هلبعف كنات ( كولبلاو ) هدنزو
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 ۱ تا کا هغا دزو لانا 1 ها الا لا ] ردو ها رب هدندروب یسهلیبق باک

 یدعتم هلیف رح ءاب كابما هدا رو هتخاس اذا ضرالا هب تکبهنا لاش ر ا

 ننزاو هرانورت هلیصف كنارو كب اه( هک ریهلا )ردندلاعشنا ءاب لصا هسخو ردا

 شەت 5 هنلاک هدنرو رثوح ) ۸ ربهلا ( دعا هد راج یا و جور لاق رود هزبق

 شو یا هدننزو طرالع هل رامهو لربه و مر یا درب» تای لا رود هفلنا وح

 لفع هدنشنزو سلع ( كنبهلا ) مات یا ككرابهو كريد باش لاق روند هاوس
 روند هسک لاقم لاشو یخعوفو روند همدآ هو قجا نالوا ناصقن هدنرکفو

 | لحر لاشو لقعلا ف ییعی فیعصلا قجالا یا كنبه لحر لاق ردهکنه یتن وم

 نالسک ر وند همدآ لب نکنشوا هکنبهو ةمیفلاب ىش اا یا ةکنبه ةآصاو كنه

aحطق بوکح ندنرب ییهنسسن یسهلوقم هدر هدشزو كف ) تنهنا ( هنسانچ 

 یتسهحراب ر ردق كة دو یک هدیدرآ بولحآ قئرو كيلد لوق ىلع كجا

 هعطتف هبذح اذا يناثلا بابلا نم اکته هربغ ورسلا كنه لاش رد هنساتعم قعر

 هد یزو لعفت ( كنهتلاو ) 1 لاهتنالا ) هءاروامادیفهنم روح قشوا هعصومنم
 نیو كتاف ® لاق رد همسادعم قار هرزوا روک ذم هحو ی-هلوقم هد رب

 هکرونید هراعیو ایه هل رلدینب لعاف مسا ( كنهتسلاو )( كتهالو )( کتهللا )
 لاال یا تاتهنسمو تانهتمو کانهنم لر لاش هلوا نيا تالاب« ندقلیاوسر

 هنسهحرا شاتر كنهدرب قترب ردسا هدننزو هفرغ ( ةکتهلا ) هرس كکنهب نا
 هکتار لوقا ردیسهحرا قنرب هکایوک روتلوا قالطا هتءاسر ندهصل و روند
 نافح هح هلي هلقحوح شغوط یک هدننزو بذع ( تتهلا ) هعاس یا لالا نم
 هبالسرا هدتشزو رفعح ) هزهلا ) زود هرلهراب نالت رم ند رد ی راک دید شا

 اک ده ءثبلا كده لاق ردهنسانعم قمش نان هلیصف كناه ( تدهلا ) رود
 رويو بنسغ طارفا هبسکرب هدننزو لعفت ( كدهتلا ) همده اذا ىلا بابلایم
 كدر لا ردهنتسانعم تلیوش رازوس رازالدو نکش رطاخ بولوا هلاوح هلا

 | روید همدآ مه و زوم" هدزو رهوح ) كد وهلا ( مد ادا مالکلاب هیلع

 (تافیهلا) ردشابا ضی رعت هب یرهوح فلوم ردروک ذم بی رفذع ( ةک دانهلا )
 *فقجب یا اکفیه جور لاق روند هروع «قجو نقشاش هدسزو لقبص |

J)طلخو رونبد همدآ نالوا رروب ناشیرو قلاص هدننزو کهن« ( 1  
 ىلا ف یا برطضاا 7 كفهنم لجر لاش رودد هم-آ رینک یساطخو

  (كفهلا)ردهرزواروک ذم یادعم یراردسم سپ طالتخالاو ءاطخا ربثکنا ۳ 9
 ١ قلهطرض هج هتسهآ هدننزو كد ( كهلا ) رد هنسانهم كفهنم هدننزو مظعم ِ

 رد هنسامعء قمرقج شوقو اسفاذا لورلا بان که لحرا اخ لقب یاس
 يه تعب ن مج جا ر جه س ارب تماس بیسیم سس نم مس هم جت اهن تاد س اپ

8 
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 ردغلباودک 1 ند رالءف یشیدلوا لاد هنسانعم لاعفا ءاا ارز رده رلانعم هاطراام |

 كباج هدننزوبحاصء ( كشاواا ) ردروک ذم دیک ات یسانعم بعت هدرانوب سو |

 دقو ةکشاوم ةفانوكشاوم ريعب و لحر لاش روند هناوبحو ناسنا كالاحو

 هلیصف كواو ( كعولا ) روند هکلکیاح ردعتا هدننزو باتک ( ثاشولا ) كشاو

 لاق رد هنسسانعم قلوا یساكب قرلوا نوغروط اوه هدننزو هرض ( ةكعولاو )

 | یدوحو هرتساو میرلانوکس عم دتسشا اذا یناشلا بابلانم ةكعوو اکهو را كعو
 ندقلن وغ رو كىو هبدا اذا یا هنکع و لاش ۳ انعم قلف هدا بویلس روا

 7 موج كعوو تعلا ةدشنم ما یا كعولا هدأ لاش روند هلاو درد ندا تنش

 ردهنسامهم تلا هراب هراب بوروا هر یهنسذر تكعوو ردایسم هلا ردصم روند همدآ

 بارتلاف هکعو لاق رد هنسانعم كمهلب هغاربطو هکد اذا اکعو *مثلا كعو لاقب

 | نالوا نوزو راز نداج كعو ٤ هلوعولاو ) هدننزو فثک ( كعولا ) هلعم اذا

 ا ش اوص هکعوو یدنلوا کر i رد ردە هدشنزو هب رح ) هكعولا ( رونىد دمدآ

 0 هنماحدزا لرل هود هرزوا وصو روند هکعشود هل دن و )0 رم روند هنر

ل 4۶غارمط هل رسک كنه زمه ) هلاعرالا ( روند ا
 با زبلاق هکعوا لا رد هنسامع» كما

 اذا درولاق لد الا تکعوا لاق رده ادعم كالا ماحدزا هرزوا وص رلهودو هکعماذا

 ۲ ردهنسانعم كعر و قرهنلراو یک بوط هدنزو هل از a) وک ولا ( تج.دزا

 : .قحاق ندکنحو اج رحدتم ا لحرلأ لوک و لاش یک یس روب رود ول زا سقط

 لوک و لاق ردهنسانعم كعوا نیحرک وکو رفاذا برطانم لوک و لاقب ردهنسانعم

 1 د هنسانعم كم رو ییلراو ییلرا و یخدو هدن زو لزل ) لوک وتلا ( ردهاذا مالا

 رودوب زانغط هدننززو را ) كاوك ولا اچ ب ىشءاذا لحرلا دلوک ون لاش

 اوکو لجر لاش رود Et 2 رهز یققروقو روید همدآ نیر وب یلراو یلراو

 1 اما لاق روند هب روع وب ید ردص هرو هزار ( ةكاوك ولا ( نامح یا

 6 و لاقب رد هنسانعم ققاق هوا هدننزو كد ( كولا ) نيتيلالا ةيظعلا یا ةك اوك و
 فکمولا)یدنلوا رک ذ هدنسهدام كکع یربللوق لو كعززنیا ررلب رعوهعفد اذا اک و

 لواو(كنولا) یف یا ةکمو هد لاق روند هکلشیکک هل وکس كيو یعط كواو ۱

 اش رد هتیمانعم كلتا نکن بوشلرب هرصا یوق یدنک ینک لوکس كنونو یحف |ا
 1 ما رآ هدندروب ) كناولا ( مه ن e اذا ییاثلا بابلان ماکنو هم وقق نالف كنو

 یلاعت هب وود رک نک او یا كناو رباط لاش ار حر رود هش وذ

 ۱ ۱ ل -رلاش روند هیسک نادانو قجا هدننزو ه رمان ) ةکبهلا ) + ءاهلا لصف + ( 1
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 | (نکرو) ردیدآ قلموفرب هدهماع هدنزو هره( کررلا ] ۱ 9
 ( ةناکرولاو ) هدننزو ءارج ( هاکرولا ) رددآ هلحر هدناهفصا .هدنزو ناس
 ءاکروو روند هنوبق یغید لفروق ویو هروع لقا كوي هدننزو هناشطع
 كلع نالوا یراذبرم# دلوم كتب رلترمنیح ملتا هیلعو ايب ىلع ليللنا میهارپا

 هدهفلابس بتکو یوک هدنیقا لباب هدندنع نیخروم کا کرد جرتم ردا
 كراغ لوا ءکروا رهاظ ردشلیا دلوت هرڪا راغرب هدنسانف هدلب مانای رانوک

 یدلوم ضعبلا دنعو یدلیا دلو هدنا ید مالسلا هیلع حو ترضح ردیعا

 رد واج هد هلاک ,هلواو هد زو یرکتس ( یرولا ) ردد رهتش زاوقآ شوت

 لصا یا رخ ا ی رولا هدنعنآ لا هتمو نونلبا قالطا هتساساو هاما لوستر
 اع یفعف , تروع هم ری ی و یصف كواو ( كزولا ) لب

 اذا اکز و ةأرلا تگزو ,لاقب ردهنسانعم كعرو د دو نکرح لوقلع كعرو

 لاقب رد هنسانعم كلبا دایفناو تعالم هنرا هدنتناح عاجو ةحبق تشهوا تعرمما

 ةا وكس كنهمجعم نشو ىف واو (تشولا) تناوو تنالا ذا حاکلادنع تکزو
 اکشو مالا تاشولاقب رد هنسانعم قلوا كياپو عیرس هدننزو هک اسن ( ذکاشولاو )
 زاید وب( كيشوا ) ارك ذیساکقارغلاكشو هنمو عرمساذا سمادنا بابلا نم هک اشوو

 كنهرمه ( كاشیالا ) عزا اذا مالا 'كشو لاش رددنس انعم قملوا عیرسو

 هنمو ريسلا عرسا اذا لحرلا كشوا لاش ردهنسانعم تكعرو هلتعرمس هلل رک

 | ةيدر ةغل ةحفوا هاش خالو مالا نوکیا كشو وا اذک نوکینآ سالا كسو

 تعربم هلال وا لبقتسم لعف ندک اشیا. ئیمە: كشون هرزوا ر هحو شعب

 هو وم لات سد یدناوا لاوس هده راقم لعف هدعد بول وا لا ردنا

 كعراضم هدهب راقم لوف هک رد حراش رولوا كعد روشاش هغملوا هعلب وش نشا

 ۱ ید ندنالت رلهبو ردلیاف یلامهتسا كالعاف مس و ردرنک ۱. ندیضام لامعتسا

 | كئوو لعق نا كشواو كشوواج ورخاذ كشوا ساسالاق لاق رلیدلیا لامعتسا |[
 ریسلا عرسا اذا لحرلا كشاو لاق ردهنسسانعم كاسيا ( ةکشاولا ) جرخ نآ |
 لامعتسا هدننومو رک ذم ردهنسانعم كاچو عیرس هدشنزو ریما ( كيشولا ) |

 ردعسا یسرف كنبجراخ ما قوزاح كيشوو دمیرس یا كيشو ةارما لاق روالوا |
 تعرسردرلعسا هلعطو یصف كواو ( ناکلشزااو ) هلبیضو ىح كواو ( كشولا ) |
 تاک رح واو ( ناکشو ) هتعرس یا هناکشوو قارغلا كشو لاق رد هنس ان
 یا كلذ نوکیام ناکشو لاتش هنسانعم یدلوا می رس ,ردیضام لعف سا تالا

 | یسلجكلامفا "سا نالوا لاد هنسانعم ربخ هجلوق یضر جشس هکر بد میزنم عرس

  نأطبو هعرساام ناکشوو هدعباام یسهلک تاهیه الثم ردنعفش یتسانعم سعت
EN 

 هند



 ا : ۱۳۲

 اس ز لوش هدنزو تادک هلاروو ردا محو دباروا یکرو بوکو هدکدلک ر وتف

 عضو نوا تاز هک روت تنالاب و هدواه هک روید هنس 4 وم رانلح بو

 نکنر هک رونید هغو شقنم لوشو هدننزو تبتک درو یعجب را ردآ قیلعتو |

 نام لوئش دوحای ناب 4 هنکروم كالا بو اب رلاکس و و رقاعص ند رلک و

 یکی سهیشاغ را ول روا 5 A هک روند هنس هل وقم هدرب و هق رخ تحوک

 هدننزو هتسنکم ( هکرولا ) راردا ندنمجح کا ردقحهلوا یسو روا نالا

 هالا یک یردنم نالبو رود یا هوا تالاب هد زو بارح ) لاروألا (

 هن رار كکرو ییهن ەر ) تك روتلا ( ردنا دوعق هنسوا كن آ رلن دنا بوکر

 کرو لاح هلعحاذا لحرلاوا لبلالرو لا ردهنسانعم قمروتوا دن رزوا بولآ
 باح يەنسنرو ردقاذا مالا لع رو لاش ردهنسانعم قلوا رداق هب هدس رب و

 تتسذ  هتسکر یهانکو هیج رو دمح وا اذا هک رو لاق رد هنسانعم تكلدا مازلاو

 كمدآ نرو نيمو هلج اذا هيلع بنذلا كرو لاق ردهنسانعم كمك وباکا بودا

 لبجلا كراو لاش رد هنسانعم قعشآ ىغاط هدنزو هلعافم ( ةکر اولا ) فلعسلا

 روند همولظم نانلوالجءانک هنیرزوابولواهانکی_هدنن :زو مظعم( رولا)هزواجاذا

 روند هن اچ كج هر شیرک كباب هلرسک كواو ( كرولا ) ضعب ىلع ممنفنصمق
 رود هاب نالوا عونصم شلزود ندنرب تب رق هنکوک ید ندنک رو كحاغاو

 ) ناکزژولا ) یدنلوا ۳ ۶ كکراو هلند و هل. هوا و ( كرولا (

 روند هنشابنای یباهج رقو ندنندو ندنک و کل هنسا رب هل ۳9 كنارو نی واو

 كننابط كن هودهکوروملمن وهدننزو دعوم روملعنو هدنن زوذدع وم ) هک وا (

 تا ها و ام ربغ واذا نعلا هل رو لاقت رد هنسانعه كا: ۱ نیک دن رودنا تب یلدام ال
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 1 كنهود هکلب رداکد نیا یخ لعز رو هکربفح اش فا لعن مهیا لراولای ھ

 ندب ردلوا : شبا رلراب لعن هلا كامط ندنسد رفص هود هاب هدشدق رشط عانا

 ۱ ترول ذوخام ندیسراف اک | ۶ لها ی رآ رد زوم لعذ tt اق قانا نالا

  یرکذن كنظفل كرومو ردکعدتسالاباب نوکردو رلر د نیکا ردءدنمجمو نوکرد

 | توا کنالبو كربا هدننزو هنیم ( کر یملا ) رد هبرابتعا یظفل كنها لمن
 | هکروهردبا عضوهباروا ینکرو بوکون هدکداکلالک هاا كبک ار هک رونی.هنسهاخ
 ۱ هنسهناخ كوا كنالب ردلعاف ما ندکاریا هدنزو سس ( ۱۵ روا ) روند ید

 | هلدهحو زنان نب رونید همدآ ندبا عضو ینکرو بوكو یعایا نالک روتف

 ۱ | لبالا هذه ىف روموه لا هنمو یدالوا قالطا همدآ نایلوا یسهقالع هدی ک ص
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 ین یو سس سلب سر عن دز ان تبیین نم سی تن

 ه رزوا قامو هدننزو لر ) كرولا ( رديت وم * ءاکرو هکر وند همدآ واقا كوب
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 ۱ یهسنر و هکر و2۱ اذا کر ورب لج رلا كرو لاقي ردهنسانعم قم روتوابوکوج
 ۱ هدکدنسهنالا وه ر الم رد هنسانعمكمرونک هنتسواكن آیروماغ نعي قاق هدن را كکرو
  تاکراو هکرولایح هلعح اذا لجرلاوا لبلاك رولاشیک كمروتک هثتنا كرو یالوق

 رابلاهرو لاق ردهنسانعم قموق هرزوا یسیرغص كنشيد یتسهعح تلا كشا

 کوب نکرو نوجا كما ندنآ بڪ ارو ایناطق ىلع هکنح عضو اذا نانالایبع

 هنکر وكمدآ رو ةبادلا نع یا لزنیل هکرو ياذا بکارلا كرو لاش ردهثسانعم
 هدینز لعدت (.كروتلا ) ةکر وقف برمضاذا االف كرو لاق ردهنسانعم قمروا

 نوسلوا هرزوا یسکیا رکو کرور هل رک ردهسانعم كکوح هرزوا رو یدو

 دّمعا ذا لحرلا كرون لاف نوسلیا منو هرب ید یتسیکیا دوخاب ینرب لرکو
 یبصلا رون لاق ردهنسانعم نولکو تو ردصت هزصف یەت ر مدآ رب و هکرو لع

 || بوبوق هرزوا قابا غاص یرو ةولصلاق كارونو اهبع ادقعم هکرو ىلع هلعحاذا

 عضو یکلوا ردنرابع ندقموق هرب یربار ینسیکیا كرلفا نبق لوق ىلع قمروتوا
 ردنمزال كلک هتسرزوا كغايا لوص كرو لوض ارز.رد رهن یهدااو تس

 3 مر و چرم سس تور a سر

 هر ییسهیلا لوص هلغل وا رت سا هدنقح ناوسنو ردیهنم هدنفح لاجر وو

 فأ اذا ةولصلا ف كروت لاق را ردبا ج جارخا ندنساج عاص ید یرلقایا ییا, بو و

 نوجاكفا بکارو ضرالا لع اهادحاوا هيتيلا عنصووا ىنا لجرلا لع كرولاعضو
 قموق هنبزوب جا تنشاق را کرو بوکو ین كنغایا نوعا تحارتسا دوخاپ

 تکعکو عر سيوا لزنیل هلجر ىذا ةب ادلالع روت لاش رد هنس انعم
 قعالی هنسمح هتک رو ًاطس اذ | هحاطایع كروت لاق ررلعتسم هتل انعم |

 لاق ا ىزا میقم هدر رو ۵ ۳ اذا ی رخ رو لاق ردهنسانعم

 یالالغ كرو لاق رد هنسانعم قلوا رداق هئيشرو هب ماق اذا ناکلاب كروت

 زدهتسانعم قمر وتوا بوکوح ءرزوا رووى هد زولعافتا هرات
 ینو كنغاا بکار هدننزو دوعن( كورولا )هکرولع دعا اذا لحرلا كراون لاقب

 اکورو بکارلا كرولاشو ردهنسانعمقموق هنسهناخنالب دوخاب را ینکرو بوکو

 كرو ىنعي ه ةعرمصم كتورولاناف ثنرتال » لثلا هنمو ع.رتسیوا لزنیل هلحر یاذا
 رو لاقب رد هنسانعم قنوا مقم هدربرب كوروو ردبس هکمروشود یکار |
 ردقاذا مالا لع كرو لاقب ردهنسانعم قلوا رداق هشيا رو هب هماقا اذا ناکلاب

 e سداسلا بابلانم اکورو ا لاق ردهنسانعم قمنای هرزوا نابو

 كراولاو ةك رولاو ) هدسننزو سلم ( كروملا ) ضرالا ل هکرو حو هناك
 هنغایا كيکار هک روند هنزوب جیا كشاق هدرباو هدنالاپ هدننزو باتک ( لارولاو
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 ۲ رب ز ( كم ) اکیج ناک اذا سمانا بالا نم هک اب لعفلاو لحرلا كرم لاقت

 هد زو تاکفنا ( كاکینالا ) روند هکحوب یرلکدید صوقرح هدنرانزو ریعاو
 | كهغلابمهرزوا یغیدلوا مهفنم ندهراس تاهما كفن ام یا كهتيام لاق ردیفدا رمو

 ۱ [ كاکشناهکمتت رولوا لامعت-ا ایفنم هدیه بول وا نیت ینسانعم ما ود نالوا یزال
 ا تیبا عاج يصف كنو ) كابنلا ) رده کنون ید كفتيامو كشاام ندن سەدام

 عاچ هدنن زو دادش ( كالا ) اهعماج اذا اك كين ةارلا كال لاقی رد هنسانعم
 هبلاقم هرلبلاغ روند ءکشارهع * اکا كنب رپعلا كن نم * للا هنمو رونید همدآ

 ردهتسانعم قعصإ وشوا یزوک هدننزو, لعافت ( كانتلا ) روئلوا برمض هدنض رعم

 رددتسانعم قو ندمونو روتف یرلذابق هلزوک و سامعتلا مهبلع اذا اوکیانت لاقي
 لاعت هنومب نونلا ترج ضد ىلع اهضعب قبطنا اذا نافحالا تکی ان لاق
 هدننزو لیفحا هلا رصق ( یتوالاو ) هدنزورجا ( كنوالا ) ( * اولا لصف * )
 هن وکر صوصخحم هقارع ادوس دوخاپ روند هیامرخ سئحرب یراکدید زی رهش

 لاش دونلوا رییعت شیورح هک روند هنعای تا وتحف ( دولا ) ردامرخ

 تکد ولاق رد هتسانعم لوا ولغ هلغعت الب یعاز تارول واردصم لدووردیا؛د وهیفام
 زونسدهفلولغای ردعسا هدنزو هدع ) "دکدلا ( تمسداذا عیارلا بابلانم کدو ةد

 لمح اذا دیرثلا ذو لاش ردهنسانعم قموق شیورح ههدسنرپ ( كدوتلا )
 نعسیا بو مت لاقت رود هناولغایزومس هدنزو فتک ( هلدولا ) دو)ا هیف

 نیم یا هلداو لحر لاش روند همدا ب زحو زوم ( تداولا ( لدو وذ

 ولغایو زرمس هدننزو روبص ( كودولاو ) هيصة كرلواو ( كیدولاو ةكيدولا )
 ۱ نوا هکیدوو دنیا كءدوو كيدوو ةکیدو هحاحد لاقى رولوا فص و هغواط

 ۱ كلام ب وکم عبد هلنیتعف ( دو ) روند هنشآ جالو نالیاب هلا شیورحو هلا

 | ( كووو ) هدننزو بحاص (كداو ) ردیمسا یسهدلاو تاش ود رام ناڪ نالوا

 ۱ ES و ری فا (agg هی رو یوم
 | ندسانادواو رونلوا قالطا هلافآو یهاود هدنن زو رجا ( هدواپ تان ) ردندلاجر
  ءدنن زوءا ر ( ءاکدولا ) سانلایا یا وه هلدوا یا یردا » لاقت رونلوا هیانک

 . ( ثروا )ردیدآ مضومرپ هدننزوربیز ( كيدو ) ردبدا عنضومرب دوخای قلموفرپ
 | تسوا لفلیوا هدندب هدا زو فک ( كرولاو ) هل رسکو یحف هنواو

 | ناکرو :تسیکیا ولفرط یکیا روند یکیک هحوا هنکیکو هحوا هکرونبد هنفرط
 | هدیسو روند هيلا هدي رع هکرونلوا ریبعت قایق هدیکر هلیمصتو م رونید
 یا دحا؛ كل روایبع موقلا لقب هنمورد اروا یمج ردشو.وو روند نورس

 | ردهنسانعقلوا وب یغانیق كمدآ رب هلندتصف ( كرولا ) دحاوقاس لاقباک قفتم
 | هدنزو حا ( كروالا ) هکرو تمظعاذا عبارلابابلانم اکرو ةأرلا تکرو لاقب "

 ۳ ۳ دوی
5 ۳ 
> 7 7 
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 رو ا ف لاب اذا م عطلا نم كهن لاقد رد 4: تمانقم نو هانا رفا هدنامط

 للخ ی یک کرک هنئمرح 9 ن
 هدننزو قهن ( كهنلا ( هيس ین غلاب اذا هبط رع كهن لاق رد رابع ندکمر و

 اذا اکهن عرعلا كهن لاقب رد هم قلآ بوغا ص ییعو+ لدوبس یهد ۶

 كلبا لاضح» و نو ز یک کرک تلعو هضراعر همدآ ریو هبفاب عیج یوئسا

 نم اکهن هنکهن لاقي و هندهحو هل هو هتذضا اذا نا هتکهن لاق رد هنسانعم

 لاقب رد هنسانعم تلبا همعطشا تب همدآ رب ءکهنو كهنو رک ذیس اک مبارلا بابلا
 بوج ىب هنسنر و ءدب وقع یف غلاب اذاعبارلا بایلانم ةکهنو اکهن ناطلسل لا هکیز
 یا رش ترثک كم هانز و هاتفا ادا بارمغلا كهن لاف رد هنتسانعم لود و د
 ثلاثنا بملانم اکهن بارشا هکهن لاق رد هنسانعم كليا بزم و نو ز ی راش
 مد ه.اف لهژ ویشاو انا اذا

 و وا مکیاةعا اوکهنا ]

 هرکص ییاروا هدخو رس هدا موم هزه طو. لسغ یک کرک یزکی راقویط

 مر سلا هم ۳۹ ه و هنمو ر لر همم یادم هفاابم 12

 هد یعیااهفیظننو اهلسغ ق اوفااب یا [ ران)

 1 هوو اوکهت | ۱ تب دا 1 و اکو ردنا طارفاو هولا مه هدقا رحا مهج را

 هل رکسع هلاا رغاءقوسو قي وشت هلانقو كنحیعب رهدهح ارغلباو مهودهجا یا

 كهنو كهنوزمسهديا رودقمودهح لذ وه غلاب كب كب هدا موج فیس ل یر

 ناولاو نوز یمدآرب ضرم هدننزو هکاسن هکاهنو هدننزو هرن هکنو هلنیتعف
 عبارلا بالا نم تک اینو کہو اکهنو صاک اکهن یجا هنکهن اقب رد هنمانعم كل

 یمدآ ر ضر یجدو هدننزو لاتقا ) ,IAD ( هد ې حوا هتل هو هزنضا اذا

 كن هره ( كاهنالا ) هتكهن یعع ىجا هتكهتنا لقب رد هنسانعم كلبا لاد
 اد١ ناطاسلا هکینا لا رد هنسانعم تابا هصنکشا كب :همدآ ز دو اب کا
 لاقت روذید همدآ شالوا نو زو راز ندنلعو ضرم ) وهنا ۱ هت وقف ف حاب

 نوتضورع كلواهنمو یضو فند اذا دلوهنم وهف لو يلا ىلع لحرلا ته

 رونلوا قالطا هت نالف ثلث بول وا ط اقا نامل ندرحر رح دف رع

 یراج ید هدحرسنم رګ هک زد حراش رولوا ش اوا یراج ولع كهن |

 NE E زر موو O رولوا

 EA 4 ف علايم یا هات و كره لحر لادن a روءدد 4م دآ ند هغلا بمآ

 ۷ یوو باوا لعدآو عا یا لس لحر لاقت روند همدآ را كيا

 الا یا تای بیس لاق رود هو ى تاشو نا ۳ تیاغب و رايد هود 1
1 

 ر وہص ) هد وهنا ( ردیعسا لحرر و رود هم دآ ېحا- ص قلخ نسدو یمالا

 ندهتسابس قلا 1 ا زو هح اي“ هک اهنلا) روت 4 مدآ | رداج 02 هدننزو

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 



 نسخ r e e سیو سست سس

 ۱ ۹ كا حالصاو تبليط ۸ قاروحو ه رهطق hl م ادا لوالا تابلا نم اکسس

 تموادم ۵ هقن رطو تربس لزوكو اهدیط اذا ةا كىن لاق رد هنسانعم

 یک تسنم تو الخ مواد اذا ةلبج ةه رط لا كسن لاق رد هنساتعم كلبا
 ا 1 هدنیف هکروتید هضرا لوش ( هکسانلا ) رولوا قالطا هداتعمو فول م ناکم
 ال دهعلا هندح ءارذخ یا ةکسان ضرا لاعب هلوا شع هزات بو رشي هلن رومي ,

 | ر هدننزو درج( كين )روتلوا قالطا هشموکو هنوتلآ هدننزو ريما ( كيسنلا )
 ۱۳ سزف لاض ر دغا و یال :شطود یاب ین( هکو دملا ا ردبدا شوق
 یا کو اے  ضرا لاق روئید هنالرت شل هز وکو  ءا در ءاسلم یا ةکوستم |

 كد مان راب نب دلاخ هدننزو دادش هلا همش نیش ( كاشتلا ) راعبالب تنمد

 یرسک كفاکو ینوکس كنونو یرسکو صف كن همه ( هیک اطنا ) ردیمسا یدح
 زا هکردیعسا كنهدلب نالوا كلما ةدعاق كنهكلوا نانلوا ریبعت مصاوع هلینیفض كلاي و
 تن روس رد هداب ر یواح یهرینک نوبع اعاج ردابهشلا بلح مصاوع راھ

 یایاقب هکربد مراع ردلغ ر قا نښب هدننو زدو یدلیم کیا نوا یس هزوک رادنقم |

 كى هب والحروب هدننزو هل از ) ةکنکنلا ( رونید هب ۍرځوب و ه روا ناقح هد وب

 وا یشیا رو ددش اذا ac رغ 5 تانک لاق رددم بانه ادا اضافن و لب شد

 هل ریسک و an كني ون ) کالا ( ویلیصا ازا لعل با رج لاش رد ها قدراکوا

 زا ردقحهلوا یباغا طالخا یدارم ندیکلوا كفلوم ردیعما رورعز دوخای بد رش

 رب هدننزو شب ( كنن ) ردب رعم هروک هنا كراش ردیجاغا ممآ رورعزو
 رب یاسارطنا دواد ن حنا ندند دم هدنن زو رحاه ) كا ( 7۳ لحر ۱

 | یا نون هب لاقب رد هنسانع« تهالب و قج ردعسا هلیصفو ىم كنون ( كونلا )
 ۱ ۰ .. 4 4 2 مد ۰ 2

 ۳9 وا قجا rS ( كونلاو ) هلبصف كرلن ون ( كاونلاو ) ( فکا ونلا ) تح
 | قج اذا عبارلا بالا نم اکونو اکاون و ةكاون لحرلا كون لاقي رد هنسانعم

 ا هلوتسااوت ) هوتنزو نون( هلال ) رد هتدانغم هک این( كاوا )

 جوه هلی كنون رواک كونو هدننزو یرکس رولک کون مج كکونا رونید همدا
 | (ثاونالا ) هلبعخ كنون ردكول یعجج ردیفدامو هدننزو ؟قج ( ءاکونلا ) هدننزو |
 | كونا هفداص اذا االف كونا لقب رد هنسانعم قلوب قجنا یمدآرب هل رسک كنهنمه |

 ۱ یتعمب ساقلا وهو هب كولا لقب لو هثسسانعم هتجا ام ردا ليف ( هکونام )

 | يح كنو ( ةكاهنلا ) ردشمالوا دراو یخآ بجعت لعف ندنو نکیآ سابق
 | ىماببلو هبلغ اذا ثلاشلا بابلا نم هک اهن هكهن لاق رد هنسانعم قل وا بلاغ

 رس سس را بس سد سم ج ۳ دسم ب رد سجس ۳۳9

. ۱8۱ 
 ۰# ۰ هدماعط
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 |  ELEYرد هدیا ید ص كارو ا ماد ياا ا رد هن رثر  Fرعنا ) |

 | راك هلبصفو یرسک كنون  EEروبد و هی ی هد رلرو ج ناغلوا رج ۱

 شكلا كل رلز و  EREروم هغار ۳ هو دن رو زر دہ ) كز ( رولوا ۱

 یسراف " هرم وب رد حراشس  8oنکن رد و و دا رسد هم س راق فاک هح رک رد ر

 لا رد هنسانعم كرد هلا لرد هدننزو یو )0 كربلا ( ردتمالع هب رعت هدارو |

 نعط بویلیوسد بحومالب همدآر و كزبنلاب هنعط اذا لوالا بابلا نم اکر هکر ۱

 | ريفي هامرو هيف لوقلا ءاسا ادا انالف كرب لاقرب ردلمعتسم هنسانعم كجا رازاو
 شی رعت و نمط ینا اءاد ذکر هریک لوس هد رو درشت ( والا ( قح

 رغصم ( تاکیزنلا ) ةرل باع یا كز لحر لاق هلوا ردا هدرزآ هلبیعتو
 (تسنلا ) روند هرلیحک و هرلمدا نالوا تعفنمو ری ف نمار ها الصا لیس هب

 | هغللوف نالوا هلال لاو بر تر هلنیتعضو هلیئوکس كنبسو یئالث تاکرح كنون

 | ےل دو هق دص و تاک ز رو وا قالطا ههللا قح اقلطم و رود همعاط و ترا مع و

 (٠ كسالاو ) لصق كنو ( كسلا ) رك ديسك رولوا ردصم هدانغموب و ی
 دلو ترمادح رد زل رد مضم یک كس ۵ درو هحارس ) ةكاستلاو ( هدننزو دو2

 | EN سڏ و لحر ااو ھر POEL اعم لا تعاط و تدابع هنهاکر د لحو رع

 لعدن( كنننلا) دعت | ذا سه اداي لوالا بابلایم هک از و اکم ونامت اکسل و ار تا

 دت اذا لحرلا كس لاق ردهنسانعم كاللا قالوق ه لاع: قح یدو هدننزو

 قح هدننزو هدیفس ( هکیتشلاو ) دانی ( كسنلاو ) الی كنو( كلا )
 da میس و 4م د ڭا رق هد كبو ا لوق ىلع رود هاب رق ناننوا عد هلو

 ترااوا عد یا کیس و كيو كز هیلعف اذک عنص ن٥ لاق روید هاب رف

 هم ظق يک کین نوعو نادشموک ۷ب ندنوٌلا هکرساو دح زا ةکیسنلاو مدلا

 ا ندوب یسانعم تدامع ی ردص وص# هلن ال وا افسموت هکر د حراش رود

 هدننزو دعقم ) كسأملاو 3 هدنن زو سج ) كلا ( رد) وقنم نادرلطعب یغیدلوا

 ندنلاعا هغ رط هکر وند هنسهیعح روماو هنسهشب رطو هعرش كنادابعو كسن
 1 اکا ان راو ] یاد هلو كنم و رد كس نم یعچ رود هداکت دابعو ردنرابع

 i € دامع رولوا ناکم ما یس هلک كامو APE هکربد ح ا انناد,عتم یا /

 روما هک رد-شاوا غب ۵ ہدجح كانم رولوا نامز مماو رولوا ر دصمو هنسانعم
 ت دابعو !al RI شفت كامو دمو یهتنا رد رابع ند هص وص هع ورشم 1

 تاسامو هدام وای روند هعصوم كح هدا ج ناب رقو رولوا هتسانتتم

 كنو ( كتسنلا ) رونلوا ق اطا هناکم یتبدلوا فولأم كمدآ رب هدننزو لعتما

 ۳3 بولا تاسن لاق رد هنتاتعم كلبا كاب EE هلا وص يا هليع#



N ۱ ۷۷ 

 ردر ابع ندکحم رک هنیلاق مادناو ءاْععا تن و ERE تاکرو

 ردلع اف مسا ندکاهتما ( كهتملا ) هژالتماو هتعفن یا بابشلا ةکيمه لا ۱

 رونید هناوج نوغل وط شذوب ی دناویغاپیک کرک هدننزو مظعم ( كہمااو ۱ ۱
 برطصم ئادا هدننزو قلمژ .( تھما ) باش لتع یا تهعو تم باش لاق |

a ERرونید همدآ نوزاو  eق  eدل وا  
 رحاه ) حام ( ةنیل یا وهم سوق لاش روید های قشمو هدننزو روبص

a 

 م

 اإ یثیا ر هدننزو لعفت ( كهقلا ) ردلدحم كدام ی فسو ردندیماسا هدننزو |
 ۱ اذا لمعلاق كهمت لاش رد هنسانعم كمرونتسوک تفاطلو نسح بویلشیا لزوک ۱

 هشقن اذا هدب كهع لاقي رد هتساتعم كجا شه هللا لا یهنسنر و هيف نسح

 1 یا كوه« RE لقب روند همدآ نالوا قوح یا طخ هدمالک ) هوهما (

 ۱ 1 روند هناویح كکرا نایلوا یلود هدنزو ریما ( كيهلا ) ًاطلنا ریثکلا
 كحاعلا ) لغرف برض اذا كيهملخف لاقب زدنا تدنن ندننیدلوا لیلعو فیمذح

 ۱ E ةلا كهات لاق ردهنسانعمكللا لادجو جا هلبرب یرب هدننزو لعافن

 : ىلاعت هنوعب رج اوجلو
 ۱3 ه هب ىرويس یاب هدننزو هرو هلندنصف ( ةكبالا ) ( ١ نونلا لصف ۰ )
 ۲ هضرا ولشقو ولنا لوق لع رونید هتنالوا لزق یغارمط ېزټکا هک روند
 یعچب روئلوا رببعت كوي وا هک رونید ه هیت كحوک نالوا ندقاربط دوخاب روند
 هلی كنون ردکوبنو هلی رسک كنون رد كانو هیتصف رولک كو رد كن

 | غفنرا اذا ؛مشلا كيتنا لاش رد هنسانعم كسک وب هدننزو لاصتفا ( كابالا )
 ۱۳۵ نسب اما اا ماف لیتو هرم هتم وهم هوا سر و
 | هدننم قشمد هلا صج هلبعف كنون ( كبنلا) مش ىلع اووطنا اذا موقلا كيتنا
 ةتعب ر نب بیلکو یلفتلا دناخ نب حافس هدننزو بارغ ( كابالا ) رد هب رق رب

 ردوعف ( كوبنلا ) رد هک ابو دوخای ردیدآ مضومر و ردیمسا كني راسرف یلغثل

 | كنان ناکم لاقب روند هرب عفترم هدننزو بحاص ( كياثلا ) ردعضومرب هدننزو
 وب هدننزو قت ( كننلا ) ردبدآ عضوم رب هدننزو خوست ( كوبنت ) متر یا
 هلا روز یرخوط هنسیدنک هرکص ندقدنوط بوهرواق یک کرک هلبالا یب هنسن

 اذا نالا بابلانم اکتن "یا كتن لاش رد هنسانعم كکو بوک | رکح

 | هنوا یر هللا لا یرکذ را و ةوفح هيلا هرکی م هيلع ضبق هبذح

 ٩ هصفنو لوبا دعب ًارمتسا اذا هزكذ كت لاق رد هن انعم كما وا بوغ وا

 | صف تن دره ( ناکدنا ) هفت ادا هرمش كت لا رد هنسانعم قلوب لیقو
 [ یفجریسوزدنا روا قولا هالا دب نب ۳ رد« رق رو هدنساضف هنا i كلادو

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
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 ح
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 مظع كام A سپا ندب 2 دز طب رد و یار "اوواو هدنس هلوقم تورو

 كنفن ینعبقلوا كلام هنسفن یدنک مدار هدننزولعاش ( لا ) رد هتساتعم
 نالن كلا  لاقب رد هنس انعم قاوارداف هنفرمصتو طب بویلوا یموکحو ینولغم
 بویلوا رداق هسحو طب یتسش رارداذک عقونا نالف كلامامو هعشکرمیا هنع

 کالا ال طئاحا ذه هد ركح هبد ردلک دم حجم ر اودلوشوهدرب تاصدیدا رغواد هداننالف

 )د المو)كا لیا هل ال هل سال ردهنسانعم كلم رادتفا هدنن زوپ اهس(ءزاللبا)رلربد

 اذه لاق رووا تااماک اهلکنآ هک وتلوا یالطا .هنم اوق كشزار هل رکو یصذكيم

 قالطا هنعلاب هدننزو باتک ( كالملا ) هب كلم یذلا هماوقىا هک المو سالا كالم
 هدهلعف هدنوب ردلمعتسم هنسانعم حاکن دقع لوقلع جوزتو روایایان هک روئلوا

 ةقا هک. رتن دنسانعم ماوقو هدقعوا هجو یا هک المو هک الما اندهش لوقت ردزراچ
 هدر لد رارشود هند زا بووا هنس هسک رلهود هل كنه را رد لبالا الم

 هدننزو هنیهح ( ةکيللا ) رر وک بوک یرلنا هلذلوا كلام هرل هود لوا هک ایوک
 ( كل ) زد را هیاعص ندناوسن NRE PE رو روئلوا قالطا هب دفیصع

 ةن روناتسذلا نسخا یا تا هدننزو هنیفس ( هکیلم ) ردهب ارب هدننزو برمضت

 رج لا دبع و لولم ندیم نداد ماشا هدینزو ریز اا را ردیف دف و

 ردندحكيامن یعندجم ردندیماسا هدا زو ربما( كنلم )رد رلثدح كيلمن .دجانب

 رد راثدم كولمن دجاو كولم ند جن نا نب دجمر دندیماساهدنن و روبص(كل ولم)
 تحاص هک ردبرلتمنیح هجرلا هیلعسنا نا هنیدلماع| هدننزو بحاص.( كلام )
 ( كلاموا ) ردیرلع-ا نازك هب اص رف ناسقطو نیئدم رفاو تف كلامو ردبهذم
 الام وا هدخا لاش ردن دنلیق لأش ردیس هینک كفل هحوق كب دوخ اي كغلجآ

 یداو رب دمال دوخ هدهکم ب مک كل CET عوج لایا
 هل اصف و ردیدآ كغ اطرب هدشاط هللاعف دوخای هلرسک كي* ( ناکلم ) ردیسا

 كم یسادعام ندیکیاو ردندنلاجر یسلیبق هعاضفدابءنب ناکلعو مرحن ناکلم

 لاق رد هنس انعم كلبا قصس یک یک رک یهنسنرب هلیصفكی» ( كهلا ) رد هبرسک
 رد هنس انعم كروب زيت زبتو غلابف هتعس اذا تلاثلا بابلا نم اکهم یشلا كهم
 رد هنسانعم كلبا راک اخ ینواخ هلا دهح هدعاجو عرسا اذا ینا تكهملاش

 كلباقج ریصوزود یک یس هتخ هرهم هبهنسنرب و اب اجاهدهجاذا ةأرملا كهم لاق
 ف هذحای» HER كن اسنا كك راو هسلماذا یشلا كهم لاش رد هنس انعم

 ب ۳ سس هبلص كهم لاقي رد هنس اعم را زااوا لود هلند وا باس و

 هارد اک اکیهم ر اص اذا ل وهجنا ء اش ىلع كهمو عب ارلا
 NE هنغ اچ ماع تنل وا ۳ الن اوج هدا زو هرو هفرغ

e 



IFO POCA CO OCTارا  
 1 ۳.۰ زا و ۳ 4

 لاش رد هنس انعم قمروغو هر هبلزوا 0 یربچ 3 لالما لاله و راک دیش

 . | كنس انا بونلتوق یسیرواب وهآو هنععیف منا اذا یناثلا بابلانم اکلم نیععلا تم
 ۶ | "یوق ًاذاهما فدا تام لاف رد هنبانعم قلوا رداق هکفک بوشود هنسهقرا
 نيم ةكلمو ىي كيم لوقت رد هنسانعم كولم هلاعف ( ةكلملا ) اهعبت ناردقو

 لاقبوهقریا هتکلملاط لاقب رد هنس انعم ېر قالوقو هکدماامیا ینیع هکلماامیا

 رلیدلیا عیرفت ندنوب ییهیناست ةكلمءامكحو ءالك هکرید جرتم كاللابیا ةكللاب رقا
 ندلاعفانوجا سفن هکردو یعطوت ردن :رابعندنفصرب حار هدیناسنا سفن لواو

 سپ رونید یناسفن تیفیک هتیهلوا رولوا لصاح هصوصخت تيه رب هلیبسلاءفا ضعب
 لصاحتسرا۶ هن هلییدس را رکستاما روند تاجا ( فیسا لاو زلا عیرمستیغیک لوا

 قالطا هکلماکا هسرولوا لاو لا ؟یطبای لاوزلا ےدع بولوا مسترم تیفیک لواو

 تاکرح كمالو یصف تیم 1 al وا e اغ وک زونلوا
 هکردلوق لوش یرظکدند هکلع دبع رل رعو یدنلوا رکذ هک هتنردردصم هلال

 ندهلوک نالوا هداز هلوک نق دع هکءتن هنلوا رئسا یرد دامو رد بولوا ریسا یزوا

 كلم اذا هکلع دبع وه لاقي رلیدد ردلوق نانلوا ارتشا نق دبع رلعبو زدن رابع

 تار !دو رفو هنکلمورع تد ادا هلع و یھذ نم ال هکلعو هاوا. کالم و

  ةكلع بحاص كالا كاذ لاش رونلوا ق الطا هتناک دنو مئحو مدخو 4:طلسو

 هنالاباو یضارا نالوا یتنطاسو رلف را سا هلبصف كمالو دیبعوناطلسو .رعیا

 یک كالا ةرس روئلوا قالطا هنطسو تكکلع هلیع تكمالو رول وا قالطا

 هلی كم( كيلا )تیاابیا هکوللاب رقالاقب رد هنسانعم ترم هلیعكيم ( هكولملا )
 A هنفرصت طیصلت هنسنر لا رکح ردسا

 نعلایاکازلا هللاق ردلمعتسم هتسانعم تاطلسو تکوشوتمظعو نعورولو ثاومو

 هبادلا کكزهو روید هوص هحز او روند هب هلغ یراکددناباح كلمو ناطامسلاو

 ( کالا ) دننزو باتک رد كالم یدرفم ردتغل هلنیضو روند هنیرلتایا كراوط
 بحاص( كلالاو )دنن زو ربما ( كيللاو ) هدننزو فدك ( ترلاو ) هيف كم
 روك ءاکلعو كالماو كولم یرلعج ردهاشداب دام مگ دون هیرحاص گام هد زو

haهلوامالا ( رد هرزوا بت ص شو فل هدن زو مکر رواک كالو هدذزو ءام  ( 

 كنس هليو ربج لوق ىلع رد:د اجر ندرعو ردکوام عج مسا هلیعط كنم مه

 ( ةوکللاو ) هدنن زو تویهر ( توکللا ) رونلوا قالطا هنکولم یتعی هنلواقم
 كلا هل هئمو رونلوا قالطا 4:هظعوتنطلساو رع رد هفلابم هدنن زو هوقر
 هدرهاظ ماع کلم قیقحلها کرد حراش ناطلسو زعلایا ةوکلااو توکللاو
 توب>رر ثومغرو توربحو ۳ رتا لامعسا هدنظاب مع یرتلیو



 ونلوا قالطا هویف ییدانیا هل رحصواشانم كلم ىد اولا | ذه ىف ل لوقت هنمو ر

 یال تاکرح كم كلمو اب درفبو اهرف رثبلا یهوا لامو برمشمو ,یهرمیا

 كلذگ كلءو ءامیا انلثم ثللءمهل سیا لاقب رونلواقالطا هنبوصكمدآرب ةصاخ
 تس كيدآ راو نک ذیساک یک هکلم ردلمعتسم هنس انعم كوا هلال تاکرح
 هنو هيلع ردق اع یا دثلئم هکلم نم یاطعا لوقت روند هی نالوا هدنر ادتقا
 "قر یا ةلمهکلم لاط لاق رد هنس انعم یک دنو قر یقالوق هل الث تاکرح

 اهکلمیتح اهایا هکلمالوقت ردلمعتسمهنسانعم كلبا جوزت نوتاخ هلال ثاکرح هد و
 هلال تاک ح هن قب رطل كلمو کالم الواهب كاملاقبالواهج وزتفاهاباهح وز یا انلنماک ۰

 هطسو ىا قيرطلا الما ذخا لاقي روئلوا قالطا هنر انک دوخای هنطسو كلوب

 رد هنس انعم بكللا ترم هیسک ر یهنامنرت هاب رسک كن هزمه ( كالمالا ) هدحوا
 "لاق ردهنسانعم كلا بصن ءاش يیداربو هکلم هاکلم هلعح اذ| *یثلا ثٍزما لاقب

 لاش رزل تتسم هنس انعم كلنا عو ر نواخ همدآ ر و اکلم هوربص اذا هوکلما

 ءان یلع نالف كلما لاقو رک ذ اکا كم لاش الو اهاپا هحوز اذا اهایا هکلما

 رولک هنسانعم جورو جوزا ندل وهو مولعم الما سپاضیا جو زاذا لیهعا
 ردلکدند ریست دمت یسهرابعاطبا هنع هدنمالک اضیا هنعج وز ذاكفل ّوم هکر د حراش

 یینبدلوالوقنمندناین لوقهدعب بولوالوقنم ندینایللوالوق هدهکڅ و هدب ذهن هکیلپ
 یهرابع لوا ناعم اریغ نم فلوم هلقلوا موس رم ینرابع اضیا هنع هدننعف ناب

 روئلوا لام سا هدا قیلطنمآ كتالماو یهتنا ردشلنا لق هنس هفیصت ید

 لر هبلژوا یک کرک یریجنو تئاط اذا لوهحالع اهمآ ةن الف تكلا لاق

 هنگ منا اذا نیععلا كرما لاق راذوخآء ند هک الم ردلممتسم هنساع« قمروغو

 لاق ژدهنساتعم كليا تلم همدآر یهنسنر دوب( كيلفلا ) هتک الم تنا ق
 اذا هوکلم لاش رد هنس انعم قلق هاش یدآ رو هکام هلکلم هلعحاذاهایا هکلم
 منا اذا نیعتلا تام لاق رد هنس انعم قمروغوب یک کرک ی ریجنو اکلم هوریص
 روند هکیش نالوا بس هتکلم مارق كنهنسر دا یحق تعالو كج ) فلا ( هنگ

 كن هک الم كلمو مه سا اوكف ءا مد ناک اذا مهنال مما كم ءادملا لاق هثمو

 ییظفل كالم هکر د حراش یدنلوا ناب هدنسهدام هلال روند ۵ هتشرف هک ردند وفه

 هلیصف كم ( تبلا ) رد هسانعم توف هک رلیدلیا ذخا ید ننس هداه كٍلم وبشا

 قلواكلامو ر اک او رایا کلم N کلم لوق رد هنس انعم قمردناق بوس ۱ ۳

 تم لو نم لونا رمو یدنلوا ناپ هفت دام ساز کا
 ى رص هدنحو راما بودا عتمو رطح ندحور هما یدنک ینوناخنالوا هدنتالو

Jرد هنس انعم كلمو هاشداب یحاص كلم ییعد كلا وذ تالو ردنر ایع ندنسمل وا |  
 ےس ےس س م ج ت د م س س تس خم نی میس
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 , یا هتک اکمو ۶ تل جرح ا ب یک كبایا ناب روس روند هب مس نامل 1 ها

 رش ږهک ر ديما كغ رز مر عوج A ر دار هل صف كيم ) کم 1 هصاصم

 الها یراندیا روجو لظ هدنآ ردندنسسانع» كالها دوخای نوچکیدلیا انفاو
 ضرا یرب رال شد حو شب هروک هنناسب هدراسصب لوم نوهکیذلپا
 رردبا جارخسا بوما هلرلزغا وص ندر هک ایرک هنذاوا لیلق وص هدهموقم

 یرغوط هنسیدنک یسان هنسرپ هک ایوک :ردندنسانعم قمروص بوما هنی یا

 ردبا عفدو كم ینایصع هک ایوک ردندنسانعم راط كم اش ردبا بذح بوما
 ضرا ردقح هلوا عو بل نالوا هدنظع طسو هک یاو دفع کم ایاز
 كيليا ندکیک یب تناصع ایبماخ ردیسهصالحو یطسو كاید ید هموقرع

 و مد و روم ( وکلا ) ىنا لابا هازاو جارا یک رراقبح بوروص
 قحراط یسیرقوو مساو یطسو هروک هناي كحراش روند هساط تكح ها وص

 نکس رول آلط رفصنلوق لە رول | عاص قح ر هک ردبدآ كخواولردر هرکمورولوا

 ترادح دە ترد ی رکب دو اب کیا یم 8 هوو رولا ےہ و فسا دواب ردق د هبق وا

 كەر هلا نمر هریک و رولا لیک جوا نج ءبلادنعو رد رادتم مالسلا مع عود

 هلا راتسار هیقوار و ردهبق ها کیا نوا لط رو ردلط رییازدنبعب رب هک ندو ردینم یدب

 هلا ٣ رد ل لاقممو ردلاقم» فذ هال اتمم ترد راتساو ردد اا ۵ راتتسا رو

 جوسط کیا طارفو ردط ارم یا قذاد یلا مث ردو ردع اعا ٹا بج رد را

 نکس قر و نما رد هک رءلم س لس و تهط رد رب ه۵مج و رد هرح یکیا جوسطو

 ی ربدا فاک رواک ی و رد ك یعج كنطقل هل رکمو ردو تر نادب و رج

 هدنن زو هح رح دم ) هک و ( ماش زو ه را ( هک ا کلا ) هلماع دا 9 لادا های

 دماکک یا هکسکشو هک امکم دارا لاش روند روع یلکن ردو قبص ی .استعا

(aA)اریقص هنس انعم هما رونلبا قالطا هنمسق ۵ راج هدنزو هناستک  
 (هتنلاو ) هلنوکس كمالو یالئ تا رج غم ( كللا ) راد دنم اعم هراط بد

 تددر ز بول وت رفظ قرهلوا رداف هجا ط ام هرزوا یهح و لالغدسا هب هد ر

 1. ىشلا فلم لاقت رونل وا رعبعت قاوا كالام ۲ مور قلآ ه الت

 نرم كلمو ه دادند الا یلع ارد ۳ ها وت>ا اذا الا بامان a هک و "دکلمو هلن

 رود دب هنسز قحەنلو ۱ یقرمه) و ر ولدا هرز وا تیم هل 2 ری وخای هل باد تاکرح

 بردمو اعم كمدآ ر پا رعالا سو هکلع ی ا فلل وا للم وا ثالم هام لاش

 طم هرز وا دا بیا یو ۳1 2 دا د وات Sa a تنا و دو

 کد را }
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 | صش ی حانک ER وا ندنسانعم صل رد ر رابع ند 4فيْنم ضزا نالوا تقاوم
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 هکر بسا ییور كلغ هلبادمو یخف تیم ( هاکطصلا ) هلرصق كفلاو و یحق
 هب دعم برس یخ وہطم كنضاس رولوا یایسو یضاب رو لوا ريب زب 9 رب هدنکرت

 سم را شادو هنس وقف نعا و مفا هنه زه لاعسو هرکحو ءاعءا و هدعقم جورخو

 هدننزو ج رح دلم( كطصما ( رد ديفم تیاش هدن رلب اب هک چو ه وهش قرتفو

 ) كلا ۱ یک طلا ۵ طاحب اذا تك طص# ءاود لاق رود هب و راد شات اق یکطصم

 بازتلاق هکعم لاق ردهنسسانعم كمال بوئروس هغاربط ییهنسن رب هلیحف كوم

 رولک هنسانعم قغوا اقلطم كعم هک زد حراش,هب هکلد اذا ثلاثلا بابلا نم اکعم
 هنسانعم كلبا روهقمو بولفم همسرش رب یمدآرب كعمو هکلداذا هکعملاش هکعم

 هنسانعم قمردنلایوا ینقح كمدآ رو هاول ادا دموصاولاتقلاب هکعم لاش ردلیعتسم

 (كعاو) هدننزو فتك ( كعلا ) هلطماذا هنیدو هند كعم لاقب ردلبعتسم
 زوند همدآ ندا رات نج دوب اسع اد هدنازو داعم ( كعاملاو ) هدنزو ربنم

 روئیدهمدآ هموصلتا دیدش كعفمو هنیدب لطام یا كعاموكمعو اتام لحز لاق
 هحامس ( هک اعلا ) قجالا اذکو دلالا یا .كعم لحر لاقت روید هناداو قجاو

 ۱ لشمایتنا بتاتا یم رک اعم لجرلا اعم لاش رد هن سانعف قلوا قحا هدنن ژو

 بارلا ف كعم لاق رد هنسانعم كليب هغاربط هدننزو لعفت ( كعقلا ) قجاذا

 (یعلا) هنغرماذا هنکعم لوقت ردهنسانعم كمال هغاربط ( كيعقنا )اع رغاذا

 كيم ( .اکوکعاا ) ةريثك یا یع» لبا لاق روند هود قوح هدننزو یرکس

 رکسع ییا هکندهنسانعم روشو شو نادطو زولو هنتفو هشفرق هغو یضف
 شثو ذبح و رابغیا -اکوکعمق اوعقو لاقب رولوا ادیب هدقدلوا هتخ هثیرب یر

 لااا ةكوكعم ىنتبجعا لوقت زونیدهلام ترفوو تزثک يمض, كيم ( هکوکعلا )
 بوروص هلا رغا يليا ندکیکو یدوسندهع هدنن زو كش ( كلا ) هنرنک یآ

 هعیج هصم اذا لوالا بابلانم اکم ملا كم لاق ردهنسانعم كما نس لج
 هنسانعم كلشک او ةكلها اذ 1 (یشلا كم لاقب ردلمعتسم هنسانعم كما كالهاو
 رد هنسانعم قءرفج شوفو یک دخن E aa نو ةصقن اذا کم لاق ردل عت سه

 هد زو لعفت ( كکشلاو ) ( كام 1 ) هبیراذا هراسب :رتاتلیلا كم لاش
 2 كتما لا رد هتسانعم  قمروص بوما 4 دوغ آ یعوچ كنهنسن ر ا

 ىلع تک لاقب رد هنسانعم كلبا اضاقت هنویدم ككمتو هعیجب هصم اذا هككمتو |
 بوروص ینعوجم كنهنسن رب ندو هدشزو هرلز ( ةكمكلا ) علا اذا عرغلا

 كعروب قرهنلراوب یک قلاوبو هکم ینعع ىلا كمکم لاقي رد, هنسانعم كعا

 جوحدنب یا یشاق تمکش لاقب ردیشیورو رودو یو زانقط کیه ۳
 نغآ یسهلج بولیروص هدننزو هبا غ 4 کاو هدنزو بار ۳

۱ 



NNE 

 ا روند هبویق هت بک مقاو هدر كب لوش لوق لد هرب مكحمو كب قگیزاف

 ریلدو رد راج هد هلع تيم هدانعم ییاو هیلوا جات هغو بواوروا سافا

 هلبا هكسم ( ةكاملا ) عاج“ یا کم ةكسح لاش رونلوا یالطا همدآ ردامو
 رد هل رابت- فوصوم یاش روند هدا یجعوط هکسامو ردفداره هداوا یانعم

 رد هدنلب وات هکام مروو مر ةحءاو یا حر "دکسام اس برعلا لوقت هنمو

 هدننزو قاع ( كسلاو ) هدسن زو هرمه ( ها ) هدننزو ۳ ( كيسلا )
 لیخ یا كسمو ةکسنو كيسم لحر لابش رونید هصخت كسعو لي هدرلنو

 ذخالاریثک یا كيسم ءاغس لاش رووا قالطا هبهبرق نالآ وص قوچ كيسمو
 یهتسن رب هک رونید همدآ تسد روز ولتوق لا لوش هدننزو هزمه هکسمو بل
 ةکسم لحر لاقت هیلوا رداق هفمرتروق ندننا ینا هسک رب هک داليا طبع بوتط
 ۱ هد زو دسص رد تام یجج كنون هلم هص اخ ع ردش a یس املا اذا

 هدننزو باتک ( ابااو ) هدننزو هبا ( رک انلاو ) مدنن رو بام ( كالا )

 ةكسمو هلاسما هيف لاق رونید هکنالیخم هدرلن و هدننزو هاتک ( فک اسملاو )
 بوتط وص هدننزو باص” ناسمو لخت یا هک اسمو كامو هک اسمو كاسمو

 ا اه زو باتک كامو روله بولیک ربا هدنآ وص هک رونید هزب كب نیمحا
 لاو و تمام تام رویا لا ی اک نوید هتعقنمو نه قج هنلوا
 هيلا محرب ريخ یا تیسمو ةكسمو كاسم دیفام لاش ردبا كاما یدآ هک ایوک
 هلاسما یضب روالوا قالطا هنغایا نالوا لیکس كنآ هدننزو هم رک« ( ةکسما )

 قوه رقءدنن زو هما رک ( هك املا ) روئیدهغیا نایلوا لیکس لوق یعنوهکیدلیا
 هدنن زوهب وانس( هب وکسم)اکییم راصاذاتک ایمءهافسلا كم لا ش رد هنسانه«قلوارول اوص

 هدنن زوریب ز ( كيسم ) ردهبحا رب هدنتلایانآ رکم هل رسک كنيس (ناکسام) ردیا#لحررپ
 هعیش هفناط میش هدنن زو نامع ( ناکسم ) ردد احا كيسم ن ةورف ردندیماسا
 هنیفس ) A ( رددآ لحرر هدنن زو اا ك ام) ردیق) كمهللادبع نالوا

 وند هزب كم نالوا نمحا یوص هدنز و هغس ( ( ةهکسلا 3 ردیدآ لحررب هدننزو

 هلا همصم نیش ( ناکشم) ةبالص هالا فشنال تراصاذا ةکیسم ضرا لاق

 سراف دابآ زو فو ردهب رقرب هدنساضق رعطصاو زديمع لیزر هدنزو ناخخ

 فورعمو ندندیمبات لاتاناکشمو ردهدلب رندنناعا نادبهو ردهیرقرب هدنساضق

 (هنادکشم) ردرلثدحم ناکشمن دحو یعباتنا ناکشم نب ناوطعو یرقلا ناکشم نب

 بودا بیکرت هلایرطع ضعب هک روند هر هبحوبشوخ لوش هدسراف هلرعض كی
caندنیندحم راردبا هدالق هني رالوقو هن رانو راربق كج وک بوزد هکلببا  

 اإ كيث ( ىطصألا ) .ردشلوا بقلم هلکنا هلغنوا یوبشوخ تیافب ماع نب هللادبع

 1 ١ رز ۱



 زر و

 رولوا ردصم كسمو ردیبم هنغیدلوا كسام ید یتالطا كسم هیردو رارولوا

 هب اسم لاش ردهنسانعم ثللءا طبض بوتطك هرزوا هحو كلم ر ویلاص یه هنسنر

 ندهفبو ند زوو هلنیتعف ( اسلا ) ۵ هب مصتعاو سبتحا اذا لوالا پابلا نم اکسم

REید رقم روند ه رالا یضلحو ه رلک زالب شل ز ود  Rieوضو  

 زدفورعم اطا هلب رك كيم ( كسملا) رونلوآ قالطا هزار ك ا نانلوط بویمحا

 تیوقت هبلق هدننزو بنغ ردكلسم یعجج رد صخا هک روند هک فت دا دتدر

 هم وم“ و مغان ۾ ه ظیلغ عمار نالواهداعماو هاففخو ت روم عاص رلذل وا یوادوسو

 رد هبعاچ ٽ وق ك رعالط هل لا شا یحورگ هایغای وبش و ردی وقم یعاج ودیفم

 رد رع ردي رعد یس راف ا هرو هنناس تح راش ردرتالا بیج ل تای یوبسو ٠

 ردنا وبشوخ یراک دد یوا لس دیک ) رملا كاسم ( را ردا نالطا موشک |

 ) ا ( روئید رصاوش هدیایرس گوا یرکدد یو رن ) نجلا كسم ( ۱ ا

 كسلاب طاخیا كلم ءاود لاقي رود هب هنسمم شدناف كسم هدنن زو ظعم

 A مصتعاو سدنحا اذا EE لاش رد هنس اعم كا طظوح ب وتط ك ی همسذ ر و

 لوق رونید هنسا نشي نالیریو كنس نانژوا ازنشا یم كل ( ناکا ( ۱

 ( كسقلاو ) ( هاسقلاو ) هبسک كمرمه ( داسءالا ) هن ون رهبیا هناکسم هب زم
 لاش رد هسانءم ق٤ وط هرز وا هحو كع رویلاص ی سذ رل هد ران ول ) ءاسسالاو ) 1 1

 قم وقیلآ هناسهاو هب مصتعاو هب سدتحا اذا A E ها OE تكلسامو هب كسما 1

 لا رد هن سانعم قلوا مس ن هرک رلد وسو 4.بحادا ا ا لاق رد)یعمسم همسارهم

 ( کس )لخ یا (NE هو لاقت ر راه ع حسم همت ادعم جو E 1 دا مالکان 11٠ 2 تاما

 هب تا٤ امیا NOON ل وق روند هثدش قح) واكس# ر نیک هدنز ز وهف ر

1 ۷1 - . . 5 

 ندبل كسءام یهو دکنسم هل ام لاش روالواقالطا هادغو تو ردف كلج هنک لوڌ ىلع 1

 هکر ولوا قالطا هلماک نهذو هرفاو لقعو امهنم هب غلبتیاموا بارشلاو «ادغلانم

 هک دن وذل ]ها لاقش هد ز و رص رد كس يج ردنا اا ندااعا ناو 1 1

 تععنا مو رد اا E هد وي رد هنسانعم تسخو لګ و رفا و لفع یا ۱

 ید ید و هدا زو ر را )3 EE E روید هب هدناذو ربح قحهناوا ۲ ۲

 هرئاو لفغو رونید :هشافه ردق ir دوخلپ هبادغو توق كحمدبا هاتسما
 شم وط کی هزاصخ ( کلا 8 لیص یا ك لجر لاقب 9 همدا لورود ۱
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 کرد حراتشا ردقج هلوا ن رو بولپ رک د ا کا ید
 قل آ كنهفشح هکرونید هرمط لو دوخای ردمولعم ان قرف كلوق کلوا هلکنو
 ردقلار وا نلاغاص ءرکص كا هد هسک نالوا تنس هکرولوا هدنزوب جا لرکذ ندننای
 زا رکتسدنفیلوآ تنش هکر رونید هدناز م نالوا ی كلد هدنح ف كنيسف تروعو
 هل رمک كو * هدنوب روند هنن واق جاغاو روند هریط نالوا هدنا دوخاب رواق هدنر

 یرقوردماهط نالوا ریبعت یسههقل نیدافو یطو نیداق هک ردیسا درو امزو ردتغل
 امز هداروب كموحیم یوقناو اجرناوا ادروامزیا [ اکتء نهل تدتعاو ]ییاعت هلوق

 ر دکحج قورعم هکردیمسا .نسودو زدی رغ چوم ھت هلا ءویم هدنف رط یدرو

 كف ( تا ( رود AGS ی كن رف تروع یندو هدننزو لتع ( كنلا (

 ردیدآ تابنرب .تتمو هعطق اذا اکعم *یثلا بدم لاقب رد هنسانعم كمك هددنزو
 یدناز مع كد رف هدنن زو ءا رج ( ءاکشلا ) رولوا دمحص* یک زو یس هراصع

 نالوا رب ییلد ییاو «ارظب یا ءاکنم ةأرما لاق رونبد اب نالوا نوزوا
 ةرما لاق رونید هروع نایعوط یون و ةاضفم یا ءاکتم یه لاقب روند هروع

 هدنسایشو حب تل هاو هدننز و هلعاقم ( کت اما ( 0 ڭا یا هاگیتم

 ندقلوا هدندیق كليا هباغ هدنراهمیر ره 2 هنساتعم كلئا ه رهاع هني ر یر

 سس سس سس سس سهم و نیس سس

 هح زا هحزآ هدننزو لعن ( كتعر ) ه رهام اذا عیبلا ف هکتام لاق ردنرابع

 ىح” ( كحلا ) هء رع اذا بارذلا كنت لاقب ردهنسانعم كما مدوب مدون و
 خاذا تلاتلا بابلا نم اك لح زا كح لاقب رد هنسانعم كلا دانعو ج .هدننزو

 ( ناكاو ) ( كمنو ) هدنن زو دناعم (كحامملاو ) هدننزو فتك ( كحما )

 ۱ نیت ناکشو رونلوا ریت وکنوا هک روئید همدآ دناعمو جوجل هدننز و ناشطع

 همست رب هک ضعب «اکنوو رونید همدآ جازما زانی ولب رشم زرابج ولی وخ

 ۶ هدننزو لع اتفن ( كالا ) قلدتا رع یا ناک لحر لا رایدنلوا
 دیش لعاف مسا ) علما ) احالت اذا اكحات لاق رد هنتسانعم كشدبا دانعو
 ف جوط یا كحء لحر لاق رونید هم دآ نالوا جوط قر هلوا بوضغ هلیس

 3 جو قر هلوا برشع نيغراد مدآر هل ردك كنمزمه ( كاعالا ) بضغلا

 , رهشندع هدنچهدننزو باع( كارم )اک ناکاذا لح را كحمالاق_ردهنساذعم
 ا هدلب رب هد راز هدنن زو رک ) هک رس ر دعض وم رب هدفا سم هلح صرب

 لحر لاق ردتحهلوا یعامس رک ذم روند ار نو ام هدنن زو فتک ) هل رلا )

 لوق لع هنسانعم ردلح رونید هبیرد یف كي (كسلا ) نو أم یا لرم

 ھ تب رعذا قو ردصحا کردو هر روتید هکسم هن هر رد یزوق هصاخ
E 

 هانشبدیاو ماهو تیاغب یف یکات ارز ناوفناخ نو روع دم ىا بلاهنلا كوسم
 ss sese E یا عام کراس وز کد لاک هد دی رک هد

 زرولوا
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 یزارا روصنم نإ نسا نب هللا ةبه مسالا وا روهشم ث دحم هیتبسن یای هدعب ۱
 باتک ( داللاو ) هدننزو با( داللاو) هلص كمال ( كلا ) ردیسسن یربطلا |

 لاللاو كللب لک | لاقب ررب و الج بولیکح ءزوک هک روند هناټ وت هدنزو
 قصو هوا یریجت رول وا ردصم تو نیلا + لس ا وهو لاو
 باس ( كاللا ) كلم اذا لوالا بالا نم اكل نيجعلا كل لا هنسهانعم

 هدننزو لذت ( كلشلا ) رونلوا رعت قتمالپ هک روید هماعط هج و رح هدننزو

 یرهکح هودو ایش قاذام یا كالب كلام لاقب رد هنسانعم قاط هنن هو رج
 هلا لدو هی یول اذا ریعیلا كلت لق رد هنسانعم كموک بو دانی وا هوا یرپ

 ( كمالو) يح ( تا ) ظلثی یا كلي وه لاق رد هنسانعم قغالب یرلفد ود

 رذپسا یراردپ كنم راترضع مالساا هیلعو الغ ریما( حوت هدنزو رجاه
 لوحکم یا كيل لحر لاقب رونید همدآ ولهمسم یرازوک هدننزو ریما ( كیالا )
 ردص وص# هلاج رو و روند هب ولناق لد اونو یوق هدننزو مد ( كلعلا ) نينيعلا
 هصاب ك( هنر هد زغا هدننزو دوش ( كوللا ) ایوق اباش یا اک تبار لاس
 دوخای تمنح یهنه ٹل لوه لع روثلوا رییعت تان هک هک ردهتیامم كفچ
 غطلا نوها هفضم اذا اکول ول *یتلا كال لاق رد هنسانعم كمنيح یک زاس
 دال لاق ردلمعتسم هنسانعم كموک ىك تاو یلا كلعوا بلص نم وه وا

 هنسانعم كلاب د بونقوط هنسوها و ضرع كمدآ ر و هتخضم اذا مالا شرفلا
 هدننز و باح ( كاوالا ) مهیف عقب یا سانلا ضارعا كولي وه لاقي ردلمهتسم

 ف رکذ نالف یا نکلا مهلوقو اغ طم یا اکا ول قاذام لاش روند هب یمنی

 یک کالا رد هتساتمم تنا تایضلتا هک لادم کلا دوام "نو ها قمی 9
 ییدلبا رک ذ ندسایق قلعتم اک او ردمهو یرکذ هدارو كني رهوسح ردما

 هکر د حراش رداکد ندنس هدام كول وبا هصالخ رشطیلخو طیب هلمماب رلمالک

 مینا ردبشلنا عابنا هدغل لها لاثما نایحواو روفصع واو دز وا یرهوح

 نیعلا تفذح مث دامك لعفم وهو هرادا یا هیف "یا كال نم كلا لاقب و اولاق

 : ریشک ناو عفان ارق اهب و ردیعما یر هب رف رجح باعا هدننزو هکیا ( کیلا )
 راکنا ینغیدلوا هب رق منا كن هكيل كني شحم زو داضو ءا رعشلا ةروسق ماع ناو ۰

 رداجان سلفا |

 كاکنیس هلبعط كيم نکلای و هلنيتضو هدننزو كتف ( كثا ) ( » ىلا لصف «) |
 ناسناو روند هنحوا كنب رکذ كناو يح رهو روند هنب رک. 3 لوق لع هننور |

 لوق ىلع راريدردوا ىج رخ كندنم ردیسا درمط عقاو هدننلا كن هلك كنب ركذ ||
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wmaگے  : 

 ۱ a RE قجاو هند اعم .CE رواد هم دآ ص هدنن زو رجا ) كفلالا (

 [ 2 ريما ( كيفللا ) قجا اذکو مسعا یا كلا لسجر لقب رونید
 | لع قمروا هنسافق كمدآ ر هلقرموب هدننزو كش ( كللا ) رونید همدآ قجا

 ۰ لوالا بانبلا نم کل هل لاش رد هنسانعم قیاف هوا بوروا هب هک رب لوق

 | ۰ لاش رد هنسانعم قمرآ ن کک یاو هعفدف هب رضوا ءافق ین هعمج هب سض اذا

 هطلخ اذا هک لاق رد هنسانعم قمردشرفو همابظع نع هلصف اذا ملا كل

 كج راش روا وب هنسن هلکنا هک ردیدآ تارو هنسانعم مل رونید هلا كلو
 هب و یعهرق نالوا رییعت كول اک زا دات یرلکدید كال هدیس راف هروک هنف رعت

 یلغوروایو نو و كيا نکلاب هلکناو ئ زوج یوم رتهم ندنآ ردیفعص كیا
 اذهام لاش رد هنسانعم ا هدنزو باتک ( لا ( رردا لامعتسا رلي وبق

 دسص ر واک تلک یعچ روند هب هاب نالوا دنوق یا و ماح زا یا دلاکلل»

 ) كلاكللاو ( ) 4کلا ( ر دندنلبق ص الد و ر یک یدرغم رولک دكاكلو هدننزو
 بوشقص ( كاکتلالا ) رونید هب هقان نالوا محلا ددش هدرلنوب هلیعص كرلمالا
 ۱ یک یساط كاکع سانو مجدزا اذا درولا كتلا لاقب رد هنانعم قلوا مدرع

DEAE 7 ۱ هر 
 هدزوسو لخادو ماصت اذا رکسع) ر! تكلا لاش رد هنسبانعم كم رک هنن رب یر

 ۱ لبلد ندا اضتفا مدر و ًاطخا اذا همالک ف كلا لاقب رد هنسانعم كلنا اش
e ۲(ككللا ) اطا اذا ةتسح ف كلا لاق رد هنسانعم كما دارا  

 روتلوا یالطا هنا یک هدند و روند هرکه شع” زاک هنن رب یرب هدننزو راما

 فیعط رجش رب و رونید هنارطقو روند همدآ زانتطو كو یتبص یس هد وکو

 كتاب یرلکدد كل نانلوا رکذ هلص فال ( كللا ) ردیعسا عطور و ردیدآ

 ررردشباب یرلباص قاع و حح هلکنا رلیحویق روید هنس هراصع دوخاپ هنلق

 هنغاج وا هاثمو قالطو هدعمو رکحو اقستساو ناقرب و !ناقفخ برش یمه رد رب

 ركد كل هلي كمال دکرلیدید راضعب و ردیا لازها یمدآ زوم” نکل بولوا عفان
 رهح هلک زا ه روند ا هقذ و كن رد شاپ وب هلیس هب و ال نا )وا

 هدنس هکلوا سلدنا كلو رد راچ هد رلیصف كمال زو ادا دنب یی رلباص ناکاو

 كل قلو رد هدلب رب هدننش برغ سلبارط هللا هب ۳۷ EU ردیدآ هداب ر

 هدنن زو موم روند چاد .E ھ رود 4و د زا قط وسیع ولط هیت 2 یک

 سباپ یا تلخام نوا ری لاقب روبد ها وخر نیکسک هدننز و دلم ) كالا )

 هود ولهدوک یرعوب و یرباو روند هرود و هدننزو ده ده ده ( كاکالا ۱ 2

 ) ءاكدلا ( رد دآ عصوم رب هدعو رب یب نزد هد زو با رغ ) کل ( روید

 همه هدرخآ ( یناکلاللا ) رونید هری رد شفای و هلیس هب وب كول هدننزو ءاکع
 1۱ mes ER herna ms an xc aR AIT mt rt em eas aer nma aa روتر رب رم هوس هرس وه

 هلعب



 تفت عبرت روم تب موجی ایی و یو یو تن سس

 ۲ لک ۱ یندب و ا e ةدب رو كبل دبر لاق یک هک رونلوا قالظا

 ر

۱۲۱۱ ۶ 

 e ) هلک بز هج ادا دب رثلا كبل لاقب رد هنسانعم یقلبوط هارار نوا

 هدننزو فک ( كالا ) هطاخ اذا هکیل لاق رد هنسانعم قمردش رق دو

 ) دلاستنالا ) طلتحم سالام یا كبل سا لاق روند هب هنس هد روش قش راق

 هنیفس ( ةکیبللا ) طلتخا اذا قالا كلا لاقي ندهنسانعم قلوا هدم روش قشراق

 روند هنسډ روس نویفو یک شعثرق هنب رب یرب هک رد هاسانعم هلیکب هدننزو

 ولرد رو ةغاج یا سالا نم ةكيبل تئاج لاق روید هن یاسنا تعاجو

 ردیسشآ جاموا بنر هلغاب یناتصو امرخ دوخاب نواو شک هکردبدآ ماعط

 هلا ص ( ةکبللا ) رونید هب یاسنا تعاج یدو هدننزو هما ( هک بالا )

 (A رونید دب هءطقر ندمامط یرلکدید سحاپ ندد ر لوقلیع هب همها

 ىخااذا لح زا كبلا لاق رد هنسانعما كائوس اطخو شحف هل رسک كەز
 ردهنسانعم قلوا طاتحو هیتشم هدامر هدننزو لمغت ( كبلتنا ) هفطنق اطخاو
 ینوا رغآ ینعی وراد هدرغآ هدننزو قصس ( كحللا ) سالت اذا مالا كبلت لاقت

 ءاودلا ءرحوا اذا ثلاسلا بابلا نم اكل یصلا كل لاقي رد هنسانعم كکود

 كال لاق ردهنسأانعم كهردشت بوردشپاپ ی یک رک ه هنر ی ها سرا و

 مبارلا بابلانم اكل لسعلا كحل لاقب رد هناتعم قالو هما دش اإ

 ۱ هد رلذ د و هدننزو لعاش ) كعالتلاو ( هدننزو عام ) هک الا ( هتعمل ادا

 كحالتو كح لک فل وم دکل یگ هکح اتو A کینال لاقي رد همت اعم ت

 ۱ تاهما “هح و یدل وا هجر قشر نوا هلکلیا رب هنطعل تک ر
 4: تانعم شریک هن یر یک هه ردشقوص یسا رحا كنهن دىن رب كالت 5

 قلوا كشت بوشباپ یک رڪ هگیسس رپ هنتتسز ,ARG ۳ هل وهو ر دم وس يه

 ىك ( كحللا ) (هماتلا دش اذا كح الت رهظ)ا راتفتكح الت لا رد هسانعم
 ( ءاکیملا ) لا بالا "یطب یا لی لحر لاش رود همدآ ندیآ لازا ےک «دننزو

 ولکنر لو ڪک یش a E هدننزو هزه ) رک لاو ) هد.زو ءاولغ

 : دیدشو یوفو دنوق ییکرتو هبنن هدننزو هقحالتم ( هکح الثلا ) ردیتآ روناجرب

 ۱ ق او )و لاق رود هرلرب ر هل عف نیم ك حالا ( روسد هب دات

 ۱ قدحشیاپ 7۹ ترف )2 ! دالاو ۱ هل صف مال ( زر الا ( قیاصنا یا تاش اشا

 | ( كذللا ) هب یزل اذا عبارلا بابلا نم اکد) هن دل لاش رد هنسانعم

 بوتب یرلتا نکل بویاوکوا هع وخر زونه ءراپ هلیحف كنه ہچعما لاذو كمال
 هی تاب یوتسا اذا عیارفا بابلا نم اکذل حرجلا كذل لاقي رد هنسانعم كلزود

 ز جم و ۱ نا ا نالوا اونم نا ی رو رم ظر) هدن دنع راضي وا |

 enam س وج



 شا

 ۱ ی اک ما ری + رغم یسراف تاک, ونید هکما یرلک دید داسکپو داک هلیصف كفاک
 زین مت تر تما لب ھو تکرح هفرط یا هدننزو هج رح د (.ةوکوکلا ) دمواعم
 زيها اذا ة کارو لحرلا یک و لاق رد همس انعم كاي هسک رود و لوق ىلع كءروب

 . ( تاک وکلاو. ) هدننزو هطبالع ( ةيكاوكلا ) ريصغلاودع وهواعرساو هبشمق

 رخ ا ر هشیا الصا هلبط كيم ( یک وکلا ) روید هرود وب هل ها كفاک
 و با ) دککلا ۱ ) هدف ريخ ال یا وکم لحر لافپ روید هبسک تعفتمو

 ا اک چ هدنن و هلعیف رد هیکیک |ېلصا هنساذعم هضم روند هبهطروع

 هدنن زو هیلیل یاد هبکییکو هدنن زو هنیهح راد هکییک یرفصمو هدن زو یاس

 هيف ریخالیا ءاکیکوه لاقب رونید همدا ريخ نمار هشیا هدننزو ءادب ( ءاککلا
 روئید هکلیحیا هلیحف كرل هرمهو هرلیم ( هکئاللاو كاللا ) (۰ ماللا لسف «)
 ("دک الالا ) یلاسر یا یتک المو یک الم هیلا لجا لوقت رد هنس انعم تلاسر

 نوو: ىع هفاب ایا نالفیلا ینکلا لوقت هنس انعم كالا كلی لیا هللرمک كنز

 هرکصن دق دنلوا له هنلبقام از ی یا هد ز و PEN کیا یصا

 E رون» ی هد زو دعقم ( ۵ ای ل ییلوا فذح هزه

 a فأ وم رونلوا اا قر هلوا ا اضءب و رلددب د dl بولوا فار ه هم

 ردهف فلتحم یو هیمالو 4ب : ره هاته ۳ یدن شیلا دارا یو ید هدب )سو

 رضب کاپ هب رک جوا هدب و سد ند دشعا تس 2 7 ی هدام كلام تا وه هکلب

 ی رنج رو بغار زد EA وا یرلتعا هن وک ترد هلکع د رد ا ید سک ول

 رک ذ هدنرومص یفیدلوا هیمال هاو ردرلبهاذ هسل وا هافلا زوم هعا رثک او

 ا أ اعم لارا تک رو قاوا تن بول وا ی ردصم O و م نادلوا

 هنم اقم لوعفم مسا دوای ناکء مساو ذوخ ام ندن آ لعفم ینح هک ردم زال قلوا
 قفا وا رابتعا لوعفم سا دوخای تلاسر عطوم كالم ةفنابم ارز هنلوا روصت ماق

 رداکد تبا یتیدلوا هنسانعم لاسرا كيیکر نکل ردیلوقهدیبعوبالوقوو رد

 باکو ردلسا ندنتهجفلکت لوقوبالاو یدلیا تب هلبازاجیاو مات یخدفل منوچگنا
E۳ د تالم اب املقم د اپ ریس هکمد رر ڪڪ راقحو هد رب كن هفل  

 بو دیا بب رغت رب رع هدعب هلا هثلتم یان هد رخ و یحصف كف اق و كم

 هک المو كلم بو دنا ف رعذو فرخ هرکحص ول دید اي اکلم بو دیا

 یایرس .قیقحلها طفلا نج رو كنس ر ا ن هلالع هل هک. هغ رلید
 قمدشرق بوناق هدننزو كبس( كبللا ) ظفحصلق رلبدلیا صمصتت ینغیداوا لصالا

 هب هسا طولحم كيلو هطلخ ۱:۱ لوالا بابلا نم اکبل هك لاش رد هنسانعم



TANE 
 سس ی تو ۳ “> موکت

 | ردهنسانعم یهزورونید هکبک هدر یفیدلوا ییننم شارت هدشابو ردشفوا ربسقت

 ۱ رد هنس انعم كبف رنک كمه ( كيتفالا ) روند هنکوک كد ریوق تشوق ۱

 رد هغ انعم بحعنو بجع هلنیتعفو هلن وكس كن ونو يضف كناف ( كنفلا ) |

 یدعت اذا لوالا بادام اکنف هيلع كف لاق رد هنس انعم كايا یدعت هیسک رو

 | رد هنسانعم قلوا بلاغو خاذاهیف كاف لاقب رد هنس انعم كايا رارمصاو ج و هيلع

 بذک اذا لح رلا كف لاق رد هنس انعم لب وس نالو باغ اذا هيلع كنف لاقت |

 باب روند ونک دوب هلرسک كتاف ( تولا )ناخ با و
 ) كنفلا ( ردتهل هدهلبعص كناف روندد هکواب و هتفاسر ند هرهک و هنس انعم |

 كاعاونا 2 روکر ۈلوأ كر وك :ندنسیرد 4 روند هرواج نارا ى فهلتته*
 هدنساضف دنقرمس كفوردل اص هب هلدتهم هح نما عیج ردبل دعاو فرشاو ییطا

 ( تکتنتلا ) ردندآ هعلفر صوص# هدارک اهدا رق رعنآ "هرب نعو ردیدآ هب رقرب
 قص رق هدنن زو دا دش ) دانغا )هنسانعم ؟اتجرودید هنروعنو هدنن زو ده

 ردن ودم اکا یردب ردند اهقف هکک انفلادجن دجاو رونیدهمدا ناتصک روک
 روند هت روف انکم ونو هدنن زو ردیح ( تهشلا )

 ار وط هک ردیسا فو رعم وااط هدنزو یدرک (:یکر 1 ( (« یاکلا لصف 9

 هلبغاب قبنز هلص كف اک رولک کا رک یمجج رونید ثكنلک هدرس راف رونید هنشوق
 بیگ هدننا را هد ۳3 تو لامعترا اط وعد یس هرامو یتغامد شلب ردش راق

 هلیوص یزاو رولوا نوا دبن ییهثسن یغیدلا هب هظفاح یرثکا هکلب ردرتالا

 صربو برح الطییس هرارم كلذک مغان هب هت وهل طوعص نوکحوا یس هرارم
 . هدنن ارا هطفاح توق لکا ینغامد انروط هکرید مجرتم رد عانا رهاظ هنب لتلع
 ردشاوا عوعسم ندن افت شعب ینیدلوا عطاق یبلوحر نکل بولوا لی دعب

 هلنرتعف ( درک ) ردیدا هب رق زر هدنکنا نادل لبح هلیصف كف ک ( درک ])
 بعل ا ص وصخحهرب رع هالثب زو مەد RS) ( زدیدآ هماق رب هدنسیحا و "اغلب

 هثنخمو زب دو یهننا ردقجهلوا یویوا بوط هک ردینویوا هرک هکرید حراش ردیدآ |
 (درکلا ) رلرونلاو یک ټوط هننرکوا كزلەرابمالغ ردندنهحو قالطا کزک
 كفاک ( تشک ) رجنا یا درک *وش لاق روند هب هنسن یزمرف هدانزو فک |
 داره هنس اتعم ریعشلا ءام ر وند هتن وص ها هلل وکس كن همم نشو یھ

 قالطا ربمشلاك دکن وج اقر فها كشك نالوایسورقد رغوي ءابطا هکر دیشابزوچهبرا |
 رونید هنشع نیفلیا هلیعف تفاک (دزامزکلا)ردبیکرت هقشب ریمشلاءامهسخوب را ردبا |
 ردکعد یسو زام نیفلیا روزم ظفلو یدنلوا بیرعت هلغلوا هلیمجم فاک هدیسراف |
 كعکلا) ردشش وا مدقن هلبنهج یک ر صو رود هنح اغا نیفابا رک دیس راف ارز ۱

2 ۰ 
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 هلا برع رد رلک راشم هدقذ وا قالطا هدحاو *رث هل وتو لعفو هلی

 یسغلوا عجب هر زوا لسعف هلو كناف دوخاب نالعن نالوا هلنبهفو يک برع |
 هنر زوا لعف هلع كناف هب كلف هلی كلاف سب یکدسا هلادتسا رد زاج |

 دحاو هروک هنن ايب كراسو كحابسم هکر ید میرتم رولوا حک و زناج یسشلععج |
 ءنب هک رولوا تن هدقدلوا عجو رولوا یک لفق «ت هک رولوا رکذم هدق دلوا
 عجو رولوا تنم هلبابو ات هنیفمو رکذم هلیلیوات بکر م دوخای رولوا یک رج
 یک ناچهو صالد رولوا یربدقت یریینت كنفورح هرزوا روک ذم هحو هدقدلوا

 قلصت نالوا هدنکو یربا ی رالصافمو قلاص یرلکک هدنن زو فتک ( كلفلا ) |

 هناکاذا كف لحر لاقب روند هیسک نالوا عحو هدنفشرغا كنزيدو رونید همدآ
 لحر لاش روند همدآ لب رغص قشرغا یک رلب رع یو هکر هکلف ی عحو

 هب رقرب هد ناق سخ رس هدننزو لبح ( كلف ,) جزلاك ةکلفک هيلا هلىا تالف

 ( ناکیاقالا )هنس انعم قبوش رونید هبوغالقوا هدننزونوزیح ( نوکلیفلا ) .دیدآ
 کیا ندا هطاحا هدنزرط حاتح لد كجوک هدرغوهلیس هن هینانو هروسکم هزم |

 هدننزو دواس ( كونفلا ) رونید كيافا هتروح روند هنس هجرا تا هدزخ

 اذا لو الا باتملا نم اکونق ناکلاب كنف لاق رد ةن انعم كليا تم اقا هدرر |

 نالد و بلخاواذا هلع كنف لاق رد هدم انعم 8ا تعوادم a هنسنر و ه ماقا

 كملنا را رصاو  هدهنسنرو بذك اذا لخرلا كنف لاق رد هنس انعم كمع وس
 رد هنس انعم قاوا هدریو هلايلابال تروعو ملا هیف كنف لاق رد هنس انعم زا

 بوی ۵ هزودرب بویءوق هنسن رب هد هرفسو تج اذا ةيراجلا تکنف لاش

۱ 

۱ 

 كاف لا رد هنس انعم تي رک هفیا رو اي هنم فعپ او هلک اف نر اذا ۱
 رد هنس انعم كالا تموادم يدوب هلرسک كنه مه ( كلتفالا ) لخد اذا مالا |

 بذک اذا لحارلاكنفا لاقب رد هتسانعم كالیوس نالیو بظاو اذا هيلع كنفا لاقي

 هدننزو هلعغء ( کنافلا ) جلاذا مالاق كفا لاق هنس انعم كلبا دانعو جو

 أ ( كيتغنا ) هيف لخداذا مالا ف كناف لاقب رد هنسنانعم كليا لوخد هشيارب یخدوب
Tê "۹ ۹ ۰ ۱ ۰ 

 ناکینف هناک دا رواوا واف رط ید" روح دیر یادش واق هنر هکح هد زو ریما

 1 كلب رلحوا 7 هنب رلذاپ ییا كيهقفنع ةا لغادود لآ لوق ىلع« روند

 هرالیف هح زا یک هدنس هن روا نفذ هقفنع روند ناکینف هشیکرا روند هنر ره

 سذ الف كات واذا J ثندخللا هنعو ح راشلا لاق ید: وا ناب هدنس هدام هک رواد

 رل روز لحم هقفتعلا دنع اهف رطوا كيبل مج وهو فلولا لاق [ نیکینفلا»

 هل وک ربغ هد هارن نکل یدلوا زداص هیبثت ینبم هنغب دلوا تلفغ عق وم هدلسغ
ramanan mn maa a Damarî ea a a e ran mr aa. 

ِ رسا
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 ی ب ا م وا 2 رود: لا نیو كلف لع 3 و او را مدد ی

 هد الو دص الح ردلک د ك٤د د یار ار و هر رط كەر < هدام هراع ءو ركشا /

 رولوا ثار ء١٠ الفاو جورملا کد گ رولو اطا هک وک ندپ نانو
 اطا رم د وجا ااغ دکل ت ووا قالطا و کا ۳
 ۱ هم یظعم و ESTES كس ره و رولوا ش لوا

 كب رع درک كورۋ برطسأا دلا جوک یا کیم ک رود i و ر لوقت روند

 هتک رحیذ)ا۰1 ک یا یالغل اک بار طنا لش روید هن وص هوم ییدلیا بت رططمو

 ضرا هج رک د عفن رم ندنفا رطاورو :د ه هږت ند وقعقاوهدنسهن روا ار زودو جمرلا
 هدان زو لاح و رد الف یعجو هدنن ژو ه رگ ردد)ف ید رفم رود هنس رل هم طق

 ۱ AL نان اج كنايردو روتدد

 ۱ سس

 نال وا راد هدنس هروح هروکذم ض را یرلکدبد هکلذ هدنن زو رجا ) كلفالا (

 كلف لاق رد هنس انعم قفلقش رغا یەم ےل زف هلیص» (.كناف ) روند همدا
 قلوا له قش ر غآ زيقو رادتسما اذا لوالا بالا نم الف ةیر اجلا ید

 هلرمسک كن همه )د الفالا 0 اكلاف تراصاذا ةر راج لا تكلف لاق رد هنس انعم
 لا هنس انعم ینالقش رغآ ی.هم هنزیق هد رلدوب هدننزو لیا ( او

 لاق رد هنس انعم قار ی ق ا زمذ كاش و كلف عع تل و امتدت الفا

 لاقب رده انعم كلا رارصاو جم هدرص وصح ر و تو ىع ةيراجلا تکلاق

 ی لا رد هس انعم ق٠ زق هکر 1 بلک نقص اف و صالاق عیلاذا نالف تل

 یدلک ناف نادنسد جا ندنغید زب کل هکک را ید تساحو تاعحااذا هكدا

 ادآ ا دن بالش لاق رد هنس انعم قیلغش رغآ ینا كد رف یک ول ) فكلفنلا (

 فصو رود هزیف ل هع قدر E ار زو تدرح ) تالفلا و كل اع)ا ۳ ]لا

 . یرلک د رک ا كالا هک رونید هخش رغ آ هلیعط كناف ( ةا ) رد رلصاخ
 .رودم *یش یهو ةکلفلاک اب دنراع لات رد راج هده رنک كاق رول وا کتا
 كن راقنارا ی رلکیک د روکوا/كن هودوردن دیو یی هبت .تالف ها لرفلل
 نالوا ندب رزوا كنخوا نال وا ندنف رط بید كن الو روند هکا یراق دتشواق
 كندودو كن او رد هقتسش نداد تح وک هک رونید هب هنسن تح وک هڪ سوب

 تا و رونی هب همن نالوا ندایق رب ه راءکیو روند هنس هرادو هروح كب رلسکوک
 2م مس حس ج

 نودعایتساا هکرونید هب هنسن لوش هد زرط قشر ,غآ شاروا ندنرالق كغ رپ وق
 ئر کد اقلط مو للا دیا دنن هاب , رزوا تور در رح ید ان نسب رواپ هورود ر

 هنس انعههنیفس روند هب یک هلیع كاف ) نالقلا ( رونلوا قالطا هب هنسن نالوا

 رولوا شا وا سنج مسا سپ رولوا عجو درفمو رول وا رک ذمو ثن م
 ردب نام عج ناک اف نالوا د رغم الف نالوا عج هکیدد هب وس ید راذتعب و

 ؛رابنعا رام هن وکسو هع نالوا هد درفم نوکس و هع نال وا هد هج ی

 كاف لمف اریز ردلکد ندنلیبق مسا نالوا عجو دجاو یک وو رو وا 7
/ = aa i دم Bre ap Faas 
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 ۱ ۱ قلا ىف ءاخزنسا یا هکف هبلاش و ءاخ ساق تقج یا سماملاو عبارلا بابل نم

 یند وب ( داکدنالا ) رد ردصم لصالاق ردذوخأم ندنسانعم لاصفاوو هل
 یضف كاف ( كاکدفلا ) هصاخ اذا نهرلا كتفا لاق رد هنسانعم قمرتروق ینهر

 اذا اک اکشو کف زیسالا كف لاقب رد هنسانعم قمرتروق ریسا یند و هلاک و
 كناف رولوا صالخ نهر هلکدرو ی آ ک روند هدنتسن لوش كاکفو هصاخ

 ندنرب وضع ر ( كاکشنالا ) هكتفام یا كاکف ثانهرلام لاقب رددغل هد هلل رسک
 اذا هعیصا تکشا لاقو تلاز اذا هندق تکدنا لاق رد هنسانعم قمقج ب ولی رآ

 ردصم هک رد هنسانعم قیقچ بوایفرو ندنرب قایآ هلننتع ( تلکفلا ) تح رفنا
 یا كاکف همدقب لاقبو عبارلا بابلا نم اککف كفن همدق تکف لاقب رولوا مساو
 اذا اککف هکف كف لای رد هنسانعم كشود بولیرآ ندنرب هکحو خاسفنا

 هبکتم كف لاش رد هنسانعم قلوا كشود بولیرآ ندنلصفم زوماو سکنا

 نداخرتساو فءهط ردتفص ( كفالا ) یخرتساو ج رشا اذا ماغدالاب كفو اککق
 را رکن یو فلوم روند هیسک نالوا ك وشود بوادر ندنلصفم یزومآ شان

 ییدک ر كن هکج تسوا ندنحوا نور د وخاب ېک كلف رونید هبهکح كفاو ردشلیا

 هنیر ره رولوا وفرط کیا روید هر یفیدشواق لرل هکح تسواو تل آ دوخاپ هرب

 رلیصاد تلك رت لاغطاو نيك الا ةعصق كب رع ناینص هلیصف لاف ( هکفلا ) روئید

 رولوا هدنفلخ تغار ایس هک روئید هب هریدتتسه بک اوک یرلک دید ,یلوکبشک
 یا هک کت. سرف لاقب روئید هغارصق تكنسوک_هدسن زو ةدهکسم ( دککفعا )

 یسم رغاوط كن هقان هدننزو لعفت ( ككغللاو )هيك كته رمح ( الاکفالا ) قیدو

 ىلع رد هنسسانعم كموب یمهعو بونلیقلاص ین رط ییا كنبد صور وق هلفعشلفای
 تککفشوهقانلا تکفا لاق رد هنسانع: تكخسیا تاک را بوینسوک كہ تکش لوق

 تدنشا یەم تککشنوا اهح اتنادو اهع رض ےظعو ها واص یخرتساف تب رقا اذا

 لوا رادرک .ناسشد ریو هین وشو قلاص .هدلعف ره یثا ندتفاج تاکشو اهتعیط

 | هیشمو ه.الک ف ینعی قج نم سام هب نکی ۸ اذا تلکفتب وه لافي رد هنسانفم

 ۱ كيو مره یا لو رمعد و لحر ل ھل روند هبدود و همدآ ناف رد, ) كافلا ( هرب* و

 هدنن زو لاجر رولک اکفو هان ارعف رواک هککف یجج رواد د ا نیسان و قجا

 ۲۱ رولوا شوا لوک یقیدلوا راد كبک :اوک هک ردیمما مولا رادم هلندتعف ( كلفلا )
 ۱ a UA ۳/۳ 4 و ۰

 ۱ هليهحو زاحا فأ وم رد ذ وحاأم ندنسانعم هزاد:با دلار ر ولک كالف و .لالفا =

 سب رد لیا یربسقت هليا ونع م وهاا ی رج ند بغار هح رک ردتشلبا فن عن

 ءایسلا سس م رها رادم ولو هديا یی> ردک«د ور نالوا تک وک رادم دام

 هل رابع
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 كب رفورولوا ندنون یوالپ كي رف هدیلوط انا هلوا حلاص هناوغآ هدلا لاو ینلاک

 هکر ونیذ همود لوح ( دولا ) اردا سیر ا دوما 4غب هک روند هشآ

 هدنطسو تكنکک روک و بواب رآ ندلصفم یرازوما ندنکلکش وک و ندفع

 شایوویوق كبو هلوا شلوا ادح ندنرب یریکس یک د نف وح كکیک یو نالوا

 كناف ( ناکیرفلا ) ادیدش اغبص غ وبس یا كورغم بوت لاق روند هبهنسن

 قالطا ه راکک هناد یکیا نالوا هدنبد كلاما هلک كنهددشم یایو نیس

 دوخاب عنموم رب هدنرلنزو رانلحو راس ( ناک رف ) ردكیرف یرب ره روئلوا
 ردید آ هب 9 هدنبرف یذاولک هرم لک كناف ( كرفلا ( ردد آ عن وم ییا

 ) هدنسا ق ناهفصا هدننزو لبح ) و ( ردعطوم ر هد زو بنع )د لف ف

 هب هنسن شلواق ندنغوبق هلناوغوا هللا لا هدننزو فتک (كرةلا ) رده رقرب
 هدننزو هجرحد ( هکترفلا ) ردندلاجر “یاسا هدننزو دجا ( رفا ) روند

 هاست بوزو یشیارو رذلا لم همطق اذا هکترف لاش رد هنعانعم قیف هيف

 قراثا هدرخ هدارخ یرل:دآاو هدفا اذا هلع كنرف اش رد هنسانعم كلنا
 كئزف ) هبرافتم هيثم یشم اذا لحرلا كتف لاق رد هنسانعم كعروب (

 هدناتس ده رحم لحاس .یرغ وط هندن اچ ن كت رفلا سار د وخای هدنن زو رقعح

 هب ول دغش هدننزو جرذ ( كس رفلا ( ردیدآ كنسهبت یر ویس یک هالک كغاط رب

 ربت ولا:فْش تا هک روند هنعون لزقو زيوت لوف لع هنسانعم خوخ روند

 هل سو واک هدینسراف 4 روندفتنالوا زوار نوبک درو ار و
 خوخلا یا كسرفلا انکا لوقت رلرید ولاتنش كما هدراید ضعبو ولاتفش همراپ
 ی قلفتیام موح یوقناو هاوننع قافنیاموا رجلا د رحا هم برض وهوا

 یهنسن رب هدننزو كش ( كفلا ) ردشلبا فارحا هللا لج هن هیفا ینسهلک ام
 یک ب وکم مخو لسفم رد هنسانعم قدریآ ندهنسن بدلوا قشدایو كشت

 ییدلیا نهر كوكفو كفو هلصف اذا لوالا بابلا نم اکف «یدلا كف لاقت

 ریو هصلخ اذا نهرلا كذ لاق ردلمعتسم هنسانعم قم رقح بورتروق یهنس

 كب ینعی ج رفو جشلا كف لاقو مره اذا لحرلا كف لاقب رد هنسانعم قلوا یناف

 ادا رسالا كف لاق رد اشا قمر روف یربساو ید ود یس هکج بول وا رد

 یهتسنرو اهقتعا اذا دبقرلا كف لاش رد هنسانعم كلبا دازا لوقو هصلخ

 اهصف اذا هدب كف لاق رد هنسانم قجآ یبوآ نالوا شمقصو شعون بوتط

 لقب ردنود ندقل ربق هک روند هفمقج بولیقرو ندنرب كلبو لا كفو اهيف اع
 ی :هل وا هبل وحو كل وملس هکافو فو نا نود دلا لاصشا وهو هديب كف عقو

 دکفو کن تککفو لجراب XS لوقت رد هنتسانعم قالوا نيغشاشو قجا
SE: RES RS FE: ۱39 
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 ردعطوم رب هدتشزو ریز ) تك دف ( رد رد كنوتاخ ما ایم نالوا میهالا ی

 هب ج راخ مان تی دق رد ةا ر ندحرا وح A سە يا رغمص» ) تاکیدف)ا (

 نطقلا كدف لاش یک كيتفن رد هنسانعم كعد قوع ( كيدغنا زا ) ردرلپ وسام

 ییاصفم باسح 95 هدننزو هحرحد هلا هی لاد ) هكلذغلا ( هان اذا

 غرفو هامنا اذا هاسح باسلا كلذف لاقب رد هنسانعم كلنا تغارفو ليکن

 راقم هدک دلبا لاحاو هصالخ تبوردش ربا هت او یا ح ل رل بساع و و هنم

 رد رادقم وش یسهلج كرو باح ییعی اذک و اذک كلذف هدم ناب ییغلیم

 ( كرغلا ) رولوا توص* یک هلقو-و هلم سپ ردعزحو وسا ناز اک د

 بوتلا 2و لا رد جام. قغوا توت روس هلا لا یهتستارب هدننزو ھر
 دحا لوق لء كلا ضفب همدآرو هكدد اذا لوالا بالا نم اك رف لذعلاو

 هدننزو دوعقو كرف هلیرسک كناف هک هنن ردصوصخم هکلبا شفب هرخآ نیوز

 اک رف هک رفو هک رف لاق ردهانعم و ید ناک رف هلفاک ددشتو نیت كورف
 صاخ وا هضنب اذا اذاش لوالا نمو مبارلا بالا نم اناك رفو اك ورفو اك رفو

 هلا لا هنسن ر ردعواطء ( كارشالا ) هنک رفو اهك رف لاقیف نيحوزلا دف

 رد هنسانعم قلوا كشود زوماو كرغناف بوتلا كرف لاش رد هنسانعم قلوا

 روبص ( كورفلاو ) ( كرادلا ) دضهلانم هتلباو تلاز اذا هبکتم كرفنا لاقت
 شب بویموس ییحوز هروک ه یاو نالوا ضیغب اقلطم هروک هلوا لوق هدنزو

 هک روند ایا لوک تارو مظعم ) 2 رشلا ( روند هنروع نالوا هرزوا

 ءاسلا هني ناك اذا كرفم لحر لا هلوا ردبا شغب بوینلشوخ ندنا رلتزوع
 بوبا ظح ندنا رلکک را هک روند هتروع لوش هدننزو همظهم ( ةک رفلا )
 ( ةك رانا ) یاجرلا اهذعفس تراص اذا ةك رفع ةأرما لاش هلوا ردا ضغب

 قلوق هلنیتعف ( كرفلا ) هک ران اذا هک راف لا ردیفدامو هدننزو هک راتم
 دونلوا ریبعت یلقلوق ےک وک هک رد هنسانعء قتلوا توشود بولوا قلاص ندنبد
 ( *اک رفلا ) اهلصا یغّتسا اذا میارلا بام,)انم اك رف هنذا تکررف لاش

 هغلوق نالوا وشودو قلاض ندند هدننزو هحرف ( ڏک رفااو ) هدننزو ءارج
 هدننزو لعقت ( كرفثا ) ةيخزنسم یا ةك رفو ءک رف نذا لاش رولوا فصو
 اذا لجرلا كرفت لاق رد هنسانعم لوا رافو زسرف هدکلیوس زوو هدکعرو

 هدزا" كنید نکا ملک "كنهرمه ( هارفالا ) هبسشمو همالک ىف ردت
 كرش نا ناح اذا بلا كرفا لاش رد هنسانعع قمناج بولک قو قلوغوا

 د رفتسا لاش رد هنسانعم كعشکب بونلزوا یرهناد تن هلبنس ( دا رفتسالا )
 PE FIRE هدننززو ريما ( كيرفلا ) داو نعس اذا ةلبنسف بلا
 سس

 یلاک
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 اع لاق ردهنسسانعم چ رو قرهداسنیوا یرازوما هل اف ( ناکیم)ا ) حایصلاو

 هک دا رو هدننزو هکیا ( ةكيملا ( هرکنم كرحو یشماذا اناکیع كیعي لجرلا |

 نادیس رونند:یغد ناکیع ینا ( ناکیعلا ( رونډد هنغاب روق جاغا قیص

 هدنن زو

 :ددهتم ات تل هکر دیفدا مو هدنن زو قسغ ( كمغلا ( xia) نغلا لصف#) ۱

 ءاقج-یا دکئاغ :ارما لاق رونید هتروع نوو نیقخاش ( دکتاغلا )
 هدننزو لولس ( كوتفلاو ) هلیئالث ثاكرح كاف ( ثئفلا ) ( * ءافلا لصف + )

 بویک را ءرلسشیا نیا روطخ هرطاخو هراز یی دا وزراو شها وخ كن
 بابلانم اکوتفو اتم اک:ف لحرلا كتف لا رد هنسانم,كلیا موجهو ضرءت ناه
 یینلص رف كنو کر كتفو هن هيلا تعد ر ومالا نم مهام بکر اذا لوالاو یام)ا

 رد هنسانعم قهرا دوخای كلبا لتن ندقحآ نامه یناهک ان بوروذود ثرءدهزوک

 رهتا اذا نالش كتف لاش نومسلوا : رهاح دل رکو ةيفخ كل رکردعا لوق لع |

 دیقناعالا ] تیدلا دنمو حراسشلا لاق عاوا :رهاج هح ر جوا هلتقف ةصرف هنم
 ردهنسانم كما دا نعو ج وزایا باکت را یلعف كتف لاسا لا یتعب [ كتملا

 | ردلمعتسم هنساسدهم قلوا .هنابلاباال تروعو ج.اذا مالا ق كتف لاق,

 لاق ردهنتسانعم تلبا هغلابم هدننابخ هوتفو تنجح اذا هيراا تكتف لاش

 | یانعم هلا كق هلک كنهزمه ( كاقالا ) غلاب اذا اک وتف ثب اف كنف لاقب
 | ردلعاف مسا ندك وتفو كتف ( كناملا ) كق یتمع كنا لاق ردفدارم هدژوا
 | (ةکتاغلا) هدننزو نامر رولک كاف یعج رود هردامو مادادو ؛یرح كنافو

 ۱1 بقا یا کید هوس و تقاتعو ترام ویر ملت و
 یقعشارغوا هلئدش هللا هنسنر و اورهامو ه رهام یا اوکتافو هکناف لاق رد هنسانعم
 | هعفاو اذا *ینلا كناف لاق یک ,قشارغوا هلا هکیوا هماعط لکا رد هنسانعم

 | هفرط هسک راو هعقاو اذا مالا كناف لاق ردهنمانعم كرد هشیارو ةدشب

 ۱ r هيد قلتاصو همواد اذا االف كناف لا ةه رد هنسانعم كجا تر

 | هنس رب بولت وش ارم زر ا نام کر رد ةن مانعم: كمرب و یک ییدلیا ردقت

 اذآ مصاف لاخ اک هعیس ماتساام هاطعا اذا انالف كناف لاش ردنرابع ندکعریو
  نطفلا كق لاق رد هنحانعم كعد قوع ( كيلا ) ايش هطعي ملو همواس
  لعفت ( كنفنلا ) ردفرحصو ذوحأم كنفن هلدنو هدزعاسل ارهاظ هشقن اذا
 ١ ترشایم و موه هنسشن یدنک نامه زہر وشم هلا هک رب هشیارب هد زو

 هلنیتعا ( هدف ) ادحا ماو ال یم ۱:۱ ماپ تفت لا رد هتسانعم كا |
 | ورگ ما رد هدنزو یی رع هک دبعا نا یکدفو رد,دآ ه رق ر هداف رییخ



CETTE 
 ڪڪ ص

 ردرتاج ه4 ف رد هتساتعه ساساو لحارس كی ا ردها هيق وف

 رظم لوق ىلع راو هنثلت روند هکولبرب ندنلوا كنهصو لنسایوق كع لاقت

 ردشعل هد ها الث تاکرح ك هدانمو رود هن قاب تلث دوخاپ هنک وب نالوا

 قابلاتانلاوا ةلظم هم ةعطقوا هللا هلوا نم ةفدسیا لیالارم كن ىم لاق

 e ایا كل زا عف لاقت روید هو اق و رود هزیطعم و رفا و الت هدف ره و

 2۳۹۹ ( هيف كغ ردكنع ىج رونید هغي موق دةعتمو ےک هدد زو ریما

 ۳ تك ھ ) اعلا ( روند ه وکر وسو هدیاک قامت وباق هدنن زو رم

 یسهل وقم یجعاص و یحرجو هعلعا ادا تابلا كنعا لاق رد هنسانع» مامد یی واق

 قوحو باوالاق را اذا لج را كنعا لاقت رد هنسانعم كايا عاص ۲ هد رلومق

 ریثکلا لم رلا مقو اذانالف نا لا# رد هنسانعم كعشود هغلعوق میظعو

 هدنعاض یارح هدننزو رفز ( تم ۱ رددآ عصوم ر دارد تبع( تنعلا )

 هن ر و٤ و: را روید 1281 نفشاش و قجا هدنن زو لدنح هلغاف ) كق: ( رده رد ر

 یک هدنن زو لوس ) كولا ( روند هی تک "شازات و لق و رون) وا قالطا

 افطء ادا اک وه دوم لك 5 لاش نو هن انف نیا هلج هنود هود هرزوا

 ای شاخ

 ټروعو یا ادا 4,۸2 اع لاقت رد هنسانهد كلتا لابةاو هحو هب دنس ر و رکو

 تعحر اذا ةا کا اش فک هم تا كم یتخی دل و بواک ةد ا عادت

 یا ىع * 4 تس ءا اذا ی 5 یک و« ل لا هم و هیفام تاک اق اھ ف

 بو راو کک a هدا كع دلو 8 كح هم هدن وا تاک ون و نواخ

 قیعصو درب سک اذا 42ا ا لاقت رد هنسانعم aA تک و هاب Siz ی-دد و

 ا لا ردود انعم كيش ود هند دیما هنسارب و دالاذا هن اع لاش رد دنسانعم

 یا دوو وع لوا-ةق) لوقت رد ا ام هل» و لوا دل وع و اجر اذا 4 م ىلع

 را .عف نود ) اا ( هک رح یا وع هب ام لاق زاد ا توت الو یش لوا

 مسا دناعم و هبسک اذا اک اهد و اک وه 42م ا6 لاق رد دنشانعم كاا جک درو

 یک اوم و» لاق ود هدام اھم دالم و الهو :A تالسم و یه ذم رول وا تا

  لاعتفا( داوتعالا ) لاقحا یا داعم هدنع نیل لاق ردهتسانعم لاقخاو یدالم یا
 ۱ ) ا) اوجد زا اذا اوک وثعا لاش ردهم تانمە ماحد زا نل را كال ۶ هدبزو

 ۱ هک رعم ( کو )اولتفا اذا اوک ,اعت لاق رد هنسانعم لاتفو برح ءدنن زولعافن
 هت ڪڪر لوش ر ر د انجم لات و ب رح ءدنن زو 4 : E ( تکی والا و ) هدنزو

 لاندو برع هلرحف زل ( دکه وملاو) ( دکیعلا ) لات ىا هک وعو هک و می

 هوش رقیح و هن-انعم ع رص رود هغلاج oy تر یر ه۸ ږع لو لع رد هنسانعم

 چی ا مص)ا دکهی)ا ءا الا یا که وءلا و يا له ام لاب A e حایص ر و:دد

۰ , 

 حایحاو

۳۳۳ 

 سو
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 هدعاج تیوقتو ردمو نس رونزوا وببعت یتمرت رقاس هکردمطبلا غمت ورم |
 روند هناتص قاس هدنزو دادش( دالعاا ) رولکلولع یعج كنظف)كلعو ردرتوم |

 قاذام لاق رونید هن ییهیچ هدننزو باس ( كالملاو) هدنزو پا رغ ( الملا )

 لاق ردهنساذعم ابا تغابد لزوک یییرد ( كيلعتلا ) كعیامیا اکالع و اکالع
 رد ها سان عم كاباراع و دیش یکی رک نیشاوموباودو اهغید-داجنا اذا ب رغ)تاع
 بوردشباب یک رقاس هایرزوا كنلام یرللاو هباع ماينلا نما اذا هلام تبع لاق
 هبدب كلع لاق رد هبانک نکل تسخو لحم ءرزوا طارفا هکر دهتساننم قم وط
 ندنزرغو هدکدرسا هود كکرا هدننزو هح رف ( هکلب)۲) الخ (هدش اذا هل » لع

 روئلوا قالطا هرب نالوا برق هوصو هنسانعم هتشقش رونید هغح رافد لرقناقح

 هرلشید یزآ ددش هدننزو تاحرف ( تاکلعلا ) ءالانم دن رقیا ةکلع ضرالاق

 ( تملا ) دادشا باا یا تاکلع هل لاق ردهکلع ید رفم رونلوا یاللطا

 رهوج (كلوعلا) ردیمسا ىزاجح رصشعونرب هدن رلن زو با رغ و باع (كالم) | )هلنیتهف
 هک راس فیپ وارب وب واواهدن رای واز هک رد ربط و «دینسف نویق تاشو تا
 كلوعهناسل ف لاق رونید هکلکشلپنالوا هدناملكلوعو ردشل والخاد هداز نالوا
 كکنلعالاش رد هسانعمقلوا پوط و روک چ اصهدنن زواکنص(۵ !اکیلعالا) دی یا

 (كنعلا) روند هبهقات رظنشوخو زوم لتا ( تکامل ا ) عفاو رثک اذا ملا

 ٠ قلوا عفلرمو مکحو دقعثم تیاغب قلموق هدننزو دوعق ( كونعلاو ) هلی كنو
 اکونعو اکنع لمرلاكنعلاق ھوا کم, تلسم قیرط ندنا هک بوش رد هی یایمم

 انایصعو زودن هتیرا تروعو قیرط , هيف نكت إف عهتراو دقهتاذا لوالا بابلاس |[.
 ردهنسانعمقلواو وق كب دوسو تصعوترشناذا ةآ رناتکنع لاق رد هنساتعم كلا |

 بهذاذا نالف كنع لاقب ردهتسانعم قلوا ناور هرو رثخ اذا نیلا كنع لاق |
 یرفلاا كنع لاق ردهنسانعم قلاصروس پودیا لج هنرزواهسکرو ضدالاق |

 "اذا مدلاو لمرلا كنع لاقب ردهنسانعم قمرازق كن ناقو موقو ركو لج اذا |
  Eرد هنسانعم كم پ وسود هلاسم وق نالوا کک یصالخ هودو ام رج 5۱

 رد هنسانعم قداہق یومق و هلم صلط؛ دکب ف لمرلاق ناس وفا دعا تم لاشب ۱ ۱

 دقعنم بولغیب قلموق هدننزو لعفت ( كنعتلا ) هقلغا اذا باسبلا كدع لاقي |
 لاعتفا ( كادتعالا ) كنم ینعع لمزا كنعت لاق رد هنتسانعم قوا نرو

 لاش ردهنسانعم تک هلن و بعد تب وشود هغلم وق جوک یصالخ هود وا

 لوپ ندنا هک رونید هننغیب موق دقعمو ركح ( كاملا ) كنع نم ریعبلا كنتعا إإ
 هنر وع ز وس و مزال یا ڭا وه لاش ر اهم مزالمو م زالو هل وا نم

 یاب نان 6 ی و قالطا كناع هاق لر :ad یر رق ك ٩ وکو روند
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 ند هلج یک مطب و تو ورسو قتسف غم و هرزا حک ورا وص ا بوذ) وا

 ات الث وا نت ره هنم داعتساف تیردح هئددن اذا اب الف هع لب لاقي رد هتسانعم كلبا

 هسکر و هقج هلطام اذا هکع لاقت ردهنسانعم كلبا ريخ اتو قوع یتقح كمدآ رو

 هررک اذآ مش هکع لاقب رههتسانعم كلبا الا روش و مش رارکش یازکت هرزوا

 ادا هتجاح نع هکع لاقي رد هنساتعمقم وقیلآ بود ا فرص ندنشیآ یدآرو هیلع

 اپ هکع لاق رد هنسانعم قلوا بلاغ هلاهربو تجح هكر و هسدح و هفرص

 رد هنسانعم لقلشیا راکت را رکت یشیارب ردق هج دیا باعتا .یدارب و, ام هرهف اڑا

 هکع لاقب رد هن انعم قمروا هلا یعماقو هبعنا نح هدر اذا یمالاب هکع لاقت

 كع لاقب ردهتسانعم كليا نارو ریسغت یال مهبمو قلغمر و هد رض اذا طوسلاب

 یر یاس بوری ویلاص یرلج وا ینا كهطوف نالیاشوذ هاب كع و هسسف اذا مالا

 كو كع ةرزا رژمبا لاق هدنن زو تج روند ید , عود رزولغب بوناشوق

 عفد هلا واو لو هداروب ات مات مضب و و هرازا ق رط لینا یهو ىع ةرزاو

 نا هی | هایم یا ناكر , تلعو رود رابع ندکمر و هلاص یرا زا رد نبات

 نا هون هرزوا قل وا و دل دعم شان نره و ی ره وحر ددزالا ن هللا دبع

 نکل ردعق) كنادع نن تئدلا ن ثراح لوق لع كعو ردشلیا مسر ود نادع

 هرک هرزوا هک رب یدو هدنزو هلع اقم ) E ( ردا وا لود نالوا باوص |

 زانقط هدننزو رورح ( ثوکعلا )هیلعفطع اذا هک ب لاقت ردهنسانمم كاناهلج و
 ززلم ریصق یا كوکع لحر لاق روند هرود و ناینس لوق لع رود هرودو

 روند هرب لهسو مالم لوق لع روید هریرو نالوا یتاقو كب. یعاربطو نیعسوا

 ثعم لحر لاقت روند هم دا دش قموسح هاب بیک كی ( كعلا ) ردیدا لح رر و

 لا زه م و بر ه رکص بوشا راد قمر رود هیا لوشو دلا. مصخ یا

 برشلایلا جاست مث يلق یرجع ناک اذا تعم سرف لاقب هلوا جاتح هک ږوب
 كننپع( ملا ) ردهدلب فو رعمرب ند هیماش روغ هلدم كفلاو صف كنيع ( ءاکع )
 لينوكس كمالو یهف كنیع ( كلعلا ) رونید هنقیوس لقم هدننزو یر هلیعط

Iهکلع لاق رد هنسانعم كعتج هی وا یر یک نقاس  (leبابلاص  

 لاقب ردلمعتیم هنسانعم اخر یک هوا بتایا هم و هغضماذآ لوالاو نالا

 قادر ےف بوروس هنر یر یرلشید و 48 1 اا ماعلا س رغ)ا كالع

 (تلعل او كلا (J1 ت وص ثدعفق رح الاب اه دحا فر ح ادا هی اب گالعلاش ر رد همس اعم

 لکا بویشم و کت ا هب هنس ولزوا نالوا یتم یب هدننزو فدک

 لئاق هکشجچ هلل رسک كنیع (فرملا ) غلا: نم یا تلع و كلام ماعهط لاق هئل وا
 رییعت نقاس هکر دسنج مسا روئلوا قالطا هراهنسن نایلوا قرفتم یمازجا فول وا
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 بک را ةيظعلا اذكو ابترارت عم اميذخف ققتلم قانع ىلا *ءافللا یا
 ) ولجرف كوبو رونید هتروع قلصتو نایشش هدشزو هساجع ( ةكتضملا

 كب هلابنحف ( كفعلاو ) هلئوکس كنافو ىح كنيع ( كفع)ا ) روند هئروع
 قجاذا عبارلا بابل ام اکشعو اکفع لحرلا و لاق ردەنسا عم قلوا قجا

 بورو هنهح یربغ یزوس دوحای له ج یزوس نوت كناق كفع وادح

 م رلک.)!تكفع لاق رد هنسانعم كمربوح  Kisالا بالا نم ١ اتع هتم وا همش ملاذ

 ( نسح یثیا و روند همدآ قال وصو 734 هک ع” چنا ك ) كفعإلا

 نایلوا ر اف هکماشناهرزوا قیالو  Iبوہلوا تبا هدزوس رو روند هک

 ىاعملا لک نع همدآ ن الوا فرم هزو سرب ند زوسرب ېک یشوق یناچ
 اذکو لمعلا نم اذکو رع الا اذک و ادح قجاىا كقعا لحر لاش

 هد نل زو ریما 2 و هدبش زو فتک ( كف )تيد لف ت
  7دز نره ) كفعوا ( روند دندا یقشاش و قجاك هدننزولدنح ) كغنمعلاو

 ماس لسو هيلع هلالص مرکا ربمغېب هلغلوا نوملمو یذوم تیاذب هکدید وهب أ
 ءاکفعلاو ) ردشلیا لاکتلا راد هدربسیرونم نوعلمو لاسرا ی یراصنا ريع (

 كناکو الث تاک رح كنيع ( ذکعلا ) روند ۵ هقاننالوا شکرس دننزو *ارج

 هدننزو بانک ( كاکعلاو ) هدننزوریما( كيکعلاو) هلدینصف(تلکعا او ) هبدیدشت

 ید رفم رولک كاکع یعج روند هنن دش كنبسا دلا ینبد)وا نوغ روط اوه

 هدننزو درمد رد ثاکعیعج روند هنم ولط ع نالوا كحوک ندهرق هکعو یا

 ردیسهمدقم هک ونید هنس وش واو هنس رد كناجهکعو هل رسک كدیع ردلاطعو

 نقی نان شنو هک روند هفلم وق لوشو ااو رعیا ىجلا ةکم هنذفا لاق

 ,ضورع ه هقان هبکو دنغل هد هل. صف كنیع هدانعم یداو هلوا نیغزق یک شنآ

 و) نر تشح نال وا ضراع هاوسن هک رک نود هلو هنوکرب ردا 4 /

 ش را لایق زود هر یما ك صف تم ةف زا رول
 یسا كب ىلا وه نوغ روطو ةراح یا ةف اض الاب ةكع ض راو تعللاب ةكع
 عر ااو قم عم را ة دی رش یا ةکع هلال لا هب رواد 4 ہیک

 روند هه وڪ یسا لاوه نو روط هد رلز و هدنن زو ریما ) كيکعلاو كمزا (

 نوغ روط اوه روژوا ردصم كعو را دلش یا كيکعو كع مو لاقت

 راصاذا لوالا بابلانم اكعانموب كع لوقت ردهنسانمم قلوا یا تیاغب قرەلوا |

 لاق رد هنسسانعم كمرک هکنر و ردرب یک نوناخ شا وا تیفح هقان هبكو اکیکع |

 رد هنسانعم كليا هلج و رک دن . رزوا كن هسکر و ام ول ربغ اوڏ تادعتاذا دقانلاتکع ۱

 بلط شسفلیوس رارکت كزوسرب و اکوع کا لاقي ک هفطع اذا هيلع كع لاف ۳



NT 
 ا ا ا ا ااا

 شعشق وص هنر یر و ردفصو رد هل نرتصف هک ندنظفل كره ناشلوا و رولک

 هلی هینب لعاف مسا ( كرورعلا ) هنسسانعم توص روند هسسو روند هفلموق
 همدآ لخادتم یلصافمو ءاضعا رورعمو روند هفلموق شریک هنیر یرب

 هکر وند هنروع لوش هدتنزو هلحرفس ( ۀک رک رعلا ) رک ذیس اک رونید
 هلوا تفایق دیو مادنا دب هلغلوا زنسنا یرلفلیواو یسیرغص نکل بولوا نا_یشیش
 كنءود هدنزو هثیفس ( ةکیرعلا ) ةعبف ةي هاخهر یا ةك رک رع ةآ ما لاق
 اف تان یوو یو قدا هشذیش یا نوا لوف لع هنس روا

 ساس یا ةكيرعلا نيل لحر لاشو سغنلا یا ةكيرعلا معرک لاقب ردلمءتسم
 ندتنوشخو توخ بولوا تعیبط كزاو برشم عالم یعی ةوخلا سکتم قلخلا

 تعیبط هلتهحو ردراعتسم ندنسانعم روا رنو ردهدازآ ندروفنو فالخو
 لوش هدننزو روبص ( كورعلا ) ردموسم هدحاض ا ددا دشمانعم

 لوق لع هلوا مولعم هل غءالقوب ا روا یقلنو زو یکلزومس E هب هقان

 ۱ (ذک رعلا)هدننزو بتک رولک رع یعج هلوا رونلقو ردیلک د ردهلعاپ یک روا
 .تاک رح رولک تاک رع یعج رونلوا لامعتسا «دنعو وم ه سه و هرک هدننزو ه رگ ۱

 .هدننزو یرع ( یکر علا ) تار یا تاک رعو ۃرم یا ةک و ع هتہقل لوف یک |

 ٠ هنیرادنول یصعک ولی ردد رعو یکبرعونرع رددرعیجرونید هنسبحوآ قاب |
 ریدحراش رد ک رعیدحاوهدکت 1ردندانعمو قالطاك رع

 N مطالتو جوم رع هک

 ٠| لصافمو *اضعا هدننزو ريما ( كيرعلا ) ردذوخام ندنآ روح قالطا هلفلوا
 رود هنروع ېس ور هدنن زو هةن و ) هيك رعلا ( روند هو[ لخادتمو دن وق

 کد ةا ره رواد هنروع ول هد وک نوغوو ةرحاف یا هک رع اما لاش

 مدر یا دل ورعم *ام لاش روند هب وص نالوا هاکچ دص ) دورعاا ( روید

 کا لکا هللاب یشاوم یرلتوا هک روند هضرا لوش ( فک مرعلا ) دیلع
 رک ره دق تناك ادا ةك ورعم ضرا لاقب هلوا شلاق قاروقو ريق یک شاب لک

 همدا ليو هباقحو ی هد زو ه زمه ) ةك رعلا ( تبدحا قہ ةيشاملا

 | هلن ىنعب هبنج یذالا كرعب ناک اذا ةك رع لحر لاش رونلوا ق الطا
 | ( كرعلا ) رديبفل كنك مان ىدنهلا ةنابن ندنابيش ونب ( نيك رعلاوذ )
 | هب هتسنرب هلنيتهف ( كسعلا ) ردندیماسا هدننزو بارح ( كارعلاو ) هدننزو ربنم
 هم زلاذاعب ارلا بایلانم E هك ع لاش رد هنسانعم قلاق بویل را ندناب وشباپ

 اإ رود ههنسذ دیدشو ظیلغ هدننزو سلع هللا همجکم داض ( كنضعلا ) هبقصلو
 لوشو رونبد .هحرف كوي ص٤۶و یمو و دیدشو طظیلع یا كنوع ؟یش لاق

 ۱ یرلقلارا قلیوا و قشواق یرلد رفص ندنغ) زانقط و ندنکلزوس هک وند هن ر وع

 39۱ تنصع ةا رها لاق رود هن روع واح رف وب و هل وا قصع و قح هراط

 ۳ روت و مس تا سس ازت

 34 یا
1 
2 
E 
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E اتم کاور بویشاق ۰ تاو زول سینا ۳ با رد هود زد رو سد وا نان 

  ۱ندا ناز و تا محلا ىلا ,ماختح هقفرع هبنج نحاذا ريعبلا كرمك لاش
  ۱رهد)ا د رع لاقت را بم هنس انعم كما رایشهو رمصبمم هالات وکو دا

 رهدلا كرع لاغب رد هنس انعم تربویلاص هلاص هناعرم یزاوطو هکنحاذا االف
 . نجا یف 2 رع لاق رد هنسانعم كهربولاص هناغرم یراوطو هگنحاذا االف

 للقب رد هنساانعم یهالتوا به یرلتوا لوطو اهتماج هدم لات هیف اه اش ال
 | لوا دورمو هدنزو باضسدا رعو كرعو هتلکا ادا تابلا ةيشالا تکرع

 هل رعو تضاخادا اکو رعواک ارعواکر ع ةا رملا ت تکر ع لاقب ردهنمانعم کبر وک مح ەدننزو ۱

 ئاج و روئید هب هودندنآهرب کر کس رد( ۵ راع)ا) روند هنس روناجی گر

 بو هوس و ردفدا مهدزوا یانعم هلال راع هدننزو نلحرفن(درک رعلا رونیده روع أ

 کی دتسیایراوط ردعما هلتبتعف (درعلا) رونبد هبهود نيلاق یسهیبورونیدهجرف
 قلوا یتفادرم هکر :هدکنحو روتیدهکم روی لاشبیسم هارد نیکو ۲
 لحرلا رع لاق رد هنس انعم قلوا رد ابر رادقآ ی هسک ینیدشارغوا ییعی |

 هنس انعم توص رونید هسس ك رعو اك رع راص اذا عبارلا بایلا نم اکرع
 تک رعا لاق رد, تس ان كەر وک نیح ید وب اک كنم رمه ) ارعالا (

 هلرعمو كراع روند ه روع ۵ هدننزو نسح ( كرعلا ) تضاح اذا ةأر |
 هد وس نالیعاص مدقم ندهقیف یلواهدنزو هارغ ) ذکارملا ) ردرلصاخ فصو

 ( ةكر اعلا ) هدننزو با 2 لا رعلا ) لر رکذ هدنس هد ام هقیقو روند
 هل 6 اذا هک راعمو اکارع هکراع لاقب رد هنس انعم یعشاوص هدنن زو هلع ام
 كارعلا هلا دروا لاق رد هنس انعم كما هچارم هدنر زوا وص ر هود لا رغو

 ردصتلصالاق رد وص:« یظفل ارعا هدنوو تجاز ییعیءالا اعيج اهد روایآ

 یدنک یر دصم فد رعت فرحو رد وا لاخدا فرد رعت فرح هدعب بولوا |

 كلاد و ريففلا ءاجلا میم 2 تیک رب هکرید مجرتم ر دش العا رییغت ندنلاح

 هوس هدنوو راردیا بیک رت لاح رلطبو ردن دناببق یرللوق هللدهلا هلییصت

 هلارعو ردنههر ىلوق ار ه)اعلسراو هدهب وک تیک ا راو یرالوق لعواو زا

 دعقم(لرعااو)ردنغ) هدهلیعص كناروهدننزو هدعق.(ةکر علا) ردندنیعب ات هلحا كلام
 مهکر عمو موتک رعم اار طظ لو روند ههاکنح هدنن زو رتشم (كرتەلاو)ەدتنزو

 لرب یر هدنن زو لاعتفا ( كا رتع الا ) ةكر اعلاو كاملا عنصومیآ مک رق رتعمو
 رل هود و اوحتعا إذ دا هک رءملاف اوك زتعا لاق ردهنس انعم یعفا وصو قعشار غوا

 اذا درر ولا ف لبالا تک رتءا لاش رد هنس انعم كلبا ماحد زا هر زوا وص ||"

 .اذ هکر عم ةأزملا تکرتعا لاق رد هنس انعم قغ وطرز تروع شب احو ا ۱
 ( 4 رعلا ) روند هنر ضيح هدشنزو هسنکم ( ةك رعلا ) هفرخ ۳ 1

 نوک زف یعجب روند هوا نالوا نکفا دارم وج نادیم هدشنزو ۱

۳ 

 ست
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 نوناخرو اولدعو هيلا اولام اذا | ازک عنصوم لا زا رک لاقش رد هنتسانعم قعاص

 فوم و SA رلا ۳ لاش ردهنسانعم قل وا هد رک سس هنموق

 یدن) وا سر هرزوا یزمیع ثحراخ نکل بودا ماماو طرا یراردصم هح رکا

 هب هنست رثهبو مرکو روند هب اي نالوا لرقبق ندکلپسا ( كن اعلا ) لغت الف

 نولو مر کیا كناع لحرو تام * یش لای روند 45. ر نالوا صلاخو روند

 جوخ یا كناعیا تناع لحر لاق روند همدآ زا وکن واو صلاخ یا كياع

 هام ذس و روند _هب همسان ندا نوات هلاح ندلاح بویلوا تبا هرزوا لاحر و

 دیدشیا كبثع موب لاق روند هةنوک یسا كن هدننزو ریما ( كيتعلا ) روید

 ۱ ) ةكتاعلا ۱ هل ایف روند تع, هدنتسن ردیما دلذخفرب ندنس هلنقدزاو را

 تیط و ربتاتالتراص اذا اع اخ لاق. رود هنح اغآ ام رخ نالوا نوط ی

 e اما 0 و هب 3 نالوا 2 0 ی“ E * ںک و

 و ریمعت هلا ا e رقت زوقط هدننادح 0

 1 لب دح كلیساد هکر د لاله تا ا یر ردن اب .E هلمسق میس ی رف حوا

 یرتو ردیس هدلاو كم“ اه هکرد لاله نن فرم تش هکناع یرو ر دیس هدلاو

 یرلیقابو ردیس هدلا وتفاتمدرعن به و هکر د لالهن ةن صقوا .تش هکبناع

 نااا ] مالسلاو ةولصلا هيلع ينلا لاق ةياه ناف ل ردن :دیرپغ گان تبقا میل

 رلیدروی صیصختو حرصت هلینهح تیم یملس ونب ] ےس نم كناوعلا نیا
 تش هکتاعو ورع نب دز ثا هکناعو ا تا هکتاعو دیسا ٹن هکناعو
 ردزلهباص دیاولا تش E معن تاب EE فوغ تش هکتار و هل | دمع

 هلیصف كن هثلثع یاو كنيع ( كتعلا ) ردعنم وم رب هلرمسک كنيم ( ناکنع )
 قورعا تكنحافا امرخ ةصاخ هدننزوقنع ( كئعلاو ) هدنزو درص ( كئعلاو )
 روند همدا قالوص هکردبف دامو هدنن زو رسعا ( كئعالا ) رونید هنل وصاو
 ولوص هک رد هنس انعم هغ در هلئاصف ( ةکتعلا ) رسعایا كثعا لحر لاش
 رد هنس انعم كع رج هلففوط. یی یغامی هلبحف كنیع ( كدعلا ) رونید هروماچ
 فوص)ا كدع لاقب روند هغغوط كح رج ىغا هدننزو هسنکم ( هك دملا )

 لاقب راد هنس انعم قوا هدنن زو كرت ( كرعلا )فقر طلاب هنرض اذا ةكدعم اب
 حالصاای هعلوا وع یهتسن رو هکلند اذا لوالا باسبلا نم اکرع مدالا كرع

 هیسک "رو هافع تح هکحاذا هکر ء لاش رد هنس اعم ك روس كد هن هل وا

 لاق هنسانعم قاف هلاوح و لح تیم دوخای روڈ ورش كحدا هدرزآ

 ه دزد ب هام ینا وا قالطا هترکنو" هلزان ردد رهدلاو ملا هيلع لجاذا هکررع
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 | روید هب هقا نالق بوشپآ ندکلیسا ( كئاضلا ) ابضخ هالنمایا ىلع نالف كاض ۱

 هدننز و مکر ردكیط یعج 1

 1 نایفناو ردیدآ هع)ق رب ةا ماضقف یز هلا و ) ربط () + ءاطاا لصق * (

 ۱ یقسب ز ی شمالوا لزاب زوغه هدنن زو وربق ) نںےطلإ ) ردهعلقر هدنس هکلوا

 | ردهدلب ر ةا هلق ك هددنم ءارو كناط( هنوک طظ )روند هب هود شمامراپ

 زا هکر دیفدارعو هدننزو قسط هل یصف تكناط ) كسطلا ( ردع وه ر لا

 قهردشراف بوناق هبهنسنر لصف كنیع ( كيعلا ) ( * هلمهلا نيعلا لصف * )

 هلناصف( ةكبعلا ز ةكبل اذا لوالا بابلانم اکبع *یشلاب *یثلا كبع لاق ردهنسانعم

 هر روند هاست رق كن هتسنر و ردهباد نالوا هدش وس هکر د هنس ادعم هکبح

 هنبرلا غاي شغاوص بوژالی همولطو هنسکیا لاذ ةکبع اذه لاق هنسانعم

 لیقثو رونید هبهنسن زپجانو رضولانم هبیتلعتیام یا ةکبع یصلاقام لاق رونید
 ضیغب مابع یا ةکبع لحر لاق روند اک ضیمب و أقادب و نادا و نورددب و

 روئید هناویحو ناتسنا ددشو نیتمو مک ی به هدنن زو سلع ( كیعلا )

 كا هلج هرزوا نعهد هدشاوص هلو کس كنهیف وف یاب و یف كع ( كتعلا )

 هغعاق یمداربتآ و لاثقلایف رک اذا یناثلا بابلانم اکتع لح را كتعلاق زد هتسانعم
 قمرارق ندنکلیکسا یایو ضعلل لج اذا سرغلا تنعلاق رد هنسانعم قمرذلاص
 یرغوط هنسک وک ینلا كنهسکرب و امدق ترجا اذا سوغلا تکنع لاش رد هتسانعم

 هدنقح هنسنرو هردصیا اهانت اذا هد كتع لاقب ردهنسانعم كمر وج بورو

 كتم لاق ردهتسانعم كلنا تسارو یرغوط بوبا فرض السا یو مع
 | بویهروط عنامژلب لصتم بولوا هلا وح همدآرو ههح ول ماقتسایا هنن نالف

 كتعو “ىش ههنهنب )یا هیطب هيلع نالف كتع لاقن رد هنسانعم لک ود بوررا

 كغاطر و را كناعو و رهدیا كئع هيلع یضم لاق رود هنامزو رهد

 ضرالاقف كتع لاقت رددنسانعم كفك هح كلاي هدنزو دومق ( وعلا ) ردیسا

 لقب ردهنسسانعم كليات راشو مادقا هیهرحاف نیو هدحو بهذ اذا 5کوخع |
 رد هنسانعمكابا نایصع وقوقع هنج وز تروعو ضرتعا اذا سشوار یخ هيلع كع

 قمرازق ندکلهنهک یاییکك تعوتصعوتزشناذا اهجوزیلع ةأرملا تکتغ لاق |
 نرثکا كب هنسنر و امدق ترجا اذا اکوتعو اکتع سوقلا كتع لاقب ردهتسانعم

 هدن رلقلب وا ةا لدسو هتصوج تدشا اذا ذيينلاو نللا تع لاقي رد هنسانعم 8

 زسلو هرير وس اذا ةقانلا ذخف لع لوبلا كتع لاق رد هنشانعم قلاق بوروف |[
 هررو و هفسع اذا ذلبلا كتع لاقب ردهنسانعم قمراو بوديا عطف یروقرآ 1
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 ضرالا اعضا لاق ردهنیسانعم كليا روهظ یاب كرو TSE EREN SEER ئور اذا تدنلا

 غتنا اذا لجرا * اعضا لاق رد هنسانعم قدواضغ و مثخر بو اه جرخ اذا

 كشي ملاذا باصسلا . امضا لاق ردهنسانعم قلوا لرومی سههبش باسو ابصغ
 رک ذه رد ردصااب فص و رود هب هنسر اطاقلطم رایعف ء دداص ( كنضلا ) « ر طیف

 ) ا و ) قيقا تام ادي و تن ناکم لاش ردامعتسم رد خو

 کن ناکلا كننص لاش رد هنسانع» قلوا ,راط هلیعض كداض هكونضو هلیصف دا
 لاجعیب و فیعض مارب هک انضو قاضاذا سماینابابلا بایلانم هک ونضو هک انضو

 درک نوسلوا هدنلقعو نشو دنس ك کو هد رکفو نر رک ردهنسانعم قلوا

 کک لح لا تش لاق ردذوخام ندنتساتعم یی نوسلوا هدنعومم كرات وب
 4 فبعص ردقص و هل قوا رم ) كينضلا .هلقعو هسشن و هی و هأر ف فعطاذا

 كن شرع لوش رود هکلرید ر راطو فیعضیا كد لحر لاقي رونبد همدآ

 | یزاغو ناه 0 روند ةد ندا تود همدارب کما ید کو قبض یا

 مدح هل عین یا نالف) تينص وه لاش داف ید a SY ندا E هغلف وط

 هف رغ ) دکنصلا و | هدننزو با رغ ( ات ضلا ( روند هب هنمسذ شلوا حطقو هم

 كنص لاش روند هب هممک شما رغوا a الع ماکز( كون صذا زود هننلع ماکز هدنن زو

 مراتب زو بد 2ح هلا ه رم ٤) كالا ( م وک نم یا كل ون ہم وهف لوهحالع لحرا

 همدآ یوق یراربهس مک یادناو نیم ی 5 رو ةة بل هدننزو لدنج ( داضلاو )

 1 كانصلا ( رود e هاب هدنن زو باح دأتصو ۳ یوم رود

 قالطا هثیومو ر ا و او واما محو" دن وق ییکرتو هيل هدس زو باتک

 لصالاقوو روند هتروعنالوا لیقثو وب یک ینیریوق نویق یسیرغصو رونلوا
 ا ما لاشو دیدشلا قلا قذولا یا ا ااو لحر لاش رد ردصم

 مآ هغاربف رغیا هدنن زو كل وش ( د وغلا ۱ رود هحاغا ولواو . رڪ علا 20..هلا ىا

 هات (ذک اوضلا) : اهیلعازت اذا اکو لو, را س رغلا لاض لاق رد هنساتعم

 هک اوض ثئاح لاق رد هنسانج» ثعاج هیس هیس رغصم ) ةكيوضلاو ) هدنن زو

 رد هل روصت یی دا وا هءطق رب ندعو ریغصت أ رهاظ هعاچ یا دکی وضو سانلانم

akیطلت رز | هعمح رق كل وصت لات ی رد ۳ قءثالی هدنن زو لعن ( كوظتلا  

 ۲۶ ا لاق رداتساسم تنش یبهنسنرپ ه دننزو لاعتفا ( كاوطضالا )
 ندننرارح تدش كوه هقا هدننزو كيح ( كيضلا ) ةدشب هوعزانت اذا هيلع
 رطا و تحاغناذا e تو هقانلا ا لاق pa قلات بوشپآ

 لاق رد i قلوا تضق رو ی ردا هعم رد سشان هب راه ینرلقلیوا
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 ابا فی ها راکناو د دا یری فت هلا تنعاح ۷ رفع لب کاور

 ةنسانعم نیکلب ندا هلو دوخاب كما ی هتنسل رب( كعضو ) یهتا مجاریلف

 هنسانعم قمایوا كشمش هددولبو عرفوا بحا اذا لحرلآ كعض لاق ردلمعتسم
 و رقلا لعض لاقب ردهتسانعم تفلسسنویمو ق ر اذا باصلاكصطلاق ندامعتسم

 رونید هفیقو هثغای هركو هتسانعم عل روتید هراقهلیصف كدانه ( تكعضلا ) توصاذا
 بجگنو بو لود هلا ولم وم د وای AER ناسا روند هلابو ا یر

 هنطس و كل و و روند هئکڪج كحاغاو روند ه شید قارو قاو رد هنسانعم

 ) كعدطلا ۱ رود و ناشح بو ران زوده ندنغ وص# كنام رخ و روسد

 هد رغاط و یدنلوا رک د هکر دلغاف مسا ( كحاضلا ) ردیعیج تک وصخ يمت كداض
 مان شرف ند هدم ضارعا و رونلوا قالطا هشاط قاربو قآ یکرولب نشبروک

 رونید ترک ونص هنس رب و سا اد هلن رب هک ردندآ تكفاط یا هد هه اس ند هیحات

 ردعص وم ر ءدابح مات نامص (كحاضضور ۱ ردعص وهرب هدوک راید (ك اط هقرب (

 لاقب روبد هام دآ قجاو رود هم وق سکر ک تاک ر | هدنن زو ربما ( كيلا (

 دازردامو نەز ئا كب مضوه لاش رود 6 و قجا یار تر لر

 لاقت روید هاون و رمقف كى و رب رض یا كبار لحر لاق روندهب اغا نالوا

 هحاس ( هک ارضلا ) رولک هاکیضو كئارض يج لاخلا *یسریقفیا كيرضوه
 لاق رد هنسانعم قلوا كرم مدار ردردصم هدنعوعت كمر وم ياعم هدننزوآ

 اهم قلوا كاش هسکرو اکیرض ناک ادا سالنابابلایم کار لح را را
 هالبس را هدننزو بارغ ( كارلا ) اک ام ناک اذا لسزا اش لا

 هناویحو ناسا نیمو دنوق یباضعا یرنا یرریکس ولهدوک نوفو و روید |

 لحفل داض ) لا رمضلا )قالا بصعددشلا ظیلغلا ىا كانط لح ر لاقب رونید ا

 !كلیا لیکن :بوریوهقناضم مدار هنر هدنلرركځ(تسلا) ردیدا قلاب ی اک
O 16 ۱بوردصقو هيلع قاط اذا لوالا بالا نم اکص سالا هک لاق  

 هدننزو هلرلز ( ةكضكضلا ) هطغض اذا *یثلا كط لاقب رد هنسانعم قمردشفص
 وه لاق ردهنسانعم كع روت زین زمتو ۹ یع« هکضکض لاق رد سا 17

 زود هرودو زادنقط هد زو رار ( كاضعصلا ) هعرسق یشع یا كضكضي

 لاضکصو لاضکص لج ر لاق ردهلیاه یوم هدنزو طبالع روند ید تنماکص 1
 رد هتسانع» قالوا نادنخو داشو نش دننزو كل ( كصکصا ) ) زنتکم ریصقیا

 توا هدننزو با شيشعا ( كاکیمضالا ) ىهتباو طو اذا لجرا كکطت

or:وتو وا لپ ورد  SEدارا لاق نا  
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 | ( كعضلا ) هدنن زو سارق روند ید اربط رود هصقش دیدشو یریا
 لوک هدننزو فتک ( كعضلاو ) هلسیسک ( كحذلاو) هبسسکو ىف كداض

 ضعب و یبدض عبارلا بابلانم اکعضو اکصضو اکعض لج را كمخلاقب رد هنسانعم
 ردح عضوو هد دیقلح و انا هباح ةرسسک رازند توعض RI كدا ساب

 لعاسفت ( كحأضتنا ) ردهنتسانعم كلبا ادر كوك هدنزو لعفت ( كعضقلا )

 هدا زو دادش ( كاعغاو ) ردلعاف سا ( كعاصلا) ردهتسانعم كمتلوك هدننزو

 ؛زمه ( دکعضلاو ) هدننزو بارح ( كاصضلاو ) هدنن زو روبص ( دوصخلاو )
 هنن انعم تكعضلا A روید همدآ نک هل وک هدن زو هقرح ) ةكجتلاو ( هد ژو "

 دارم لا دارا هد نال حدقو مذ برعلانیب هدننزو همه دکعضو لاصضو

 لامعتسا هدیدا ی ندنا هدنخ هنلاعفاو لاوقا كسان اياد بولوا .هدریو خاتسک

 دوعضو داعضو رک ذیساک ردموم ذم ندنو هکهض هدسنزو هفرخ هک دن روتلوا
 قیرطلا لاصض انذخآ لوق رونلوا قالطا هنطسوو هنر وللبو قحآ كلون
 كلام هض را نوت هک ر ديما كها شر هدعلس اهضو هنم نبت لا یا هک وحهط و

 | رهاظ هک رید جن« ردشلوا قلم هرلنا دلو هلفلوا هینج یبهدناو یدیشلوا
 واع زوا ردیب رعم لا هد هک ردقجهلوا شود رام لابصط ییدایا لتق كنود رف

 ميل وک هفلخ هدنن ز و هف ع ) کصطلا ۱ ردط وسام هد هجرت عطاق ناهرب ردگعد

 لاق یک هرم رونلوا داریا هدنماق» حدقو مذ تیاغب وو روند هیسک نالوا

 رددنشانعء كمردلوک "هیرسک كنه زمه ( كلاصضالا ) هيلع كحضإ یا دکصض وه

 هدکذدلوک هک زونلوا قالطا هراشید لود( ذکحاصلا ) هتیکیا دص هتکصذا .لوقت
 ند دند ترد نالوا هدننب كرلښید یرویس هلي راشي د یزآ دوخا رلرولوا نابع

 دنعو كرب نس لک یهو دکح اض نع زا لاق رد رب لأم كل وُق ییا ا

 وصرب هدند رو حس ی هکجانصو سارضالاو بابالا نیب ینا عب رالا وا تا

 لاق زود هکیش كي لوک نالوا ثغاب هکلوک هلی كنهزمه( هکوصضالا ) ردیدآ
 ات تیتر كمروک ضیح هيت ( كعضلا ) هنم تكصضبام یا كو طاب ءاج

 .  ثکصخف ]یا هلوق هنمو لبق تضاح اذا عیارلا بابلانم اکضط بنرالا تکصض
 از كط هلا هروسکم داض يردصم هدناهمآا شعب تضاح یا[ ةيالاقصماب اهابشف
 ۱ ۱۳9 Ca كاوکو د اں زاوا ىسەدعاق تكلوم نكد ۱ر د٥ وس رم هرزوا قوا

ê 
 تعا یدمح كلوا ر êk رع لوا لم 3 نواخ نالوا نضاح ارز د راع سم

 ۱ تن راو ردلک د یعوص وم یانه اب كنس هدام تل ضیح هی و رواوا ی طاس

 هدنا ویا 6 ه ویح یدلیا لمنع هک ٣نوا هداوا فوم لوا رروک ضی> ی مشق

 [ :لدروطسم یرلفدلوا رروک صبح یئوق هشاریو بلک و نالتربصو ناشوط



 زوایو سشلایلا عبس لهاج یا دوکععو كيکعص لحر لاق رونلوا ربسبعت رش |
 نیلاقو روند ههنسن كشلب یئحوزلو روندهناویحو ناسنا نالوا ددشو یوقو |

 نالوا لوجعو ردیدآ عضومرب كیکم ورود هبهنسن راسو هناسنا قلصت هدنکو

 "اوت هلا ( نکمصلا ) لجع قجا یا كركم” لحر لاقب روند هرفعو قجا
 ندروجب هدننزو هنیبطم ) هكتعصملا ( یوقیا ةکمص لج لاقب روند ههود كک را

 ولتبوطر یالباقزودیو دورطاانم ةلتبم یا ةکتمص ٣ ضرالاش رونید هر شالصا

 ةكتمصم باععسلا یا ءاتسلا لاق هلوا هرزوا قمردغای رومی نامه هکر وند هدولب
 رد هسامعم لک بضغهدننزو باششعا ) داکیصالا ( رطمل دقيلح هب وئسم یا

 لاصا لاق رد هنسانعم قلویوق كب یکدرغوب دوسو بضغاذا لح زا كامصا لاش
 نکراو رونید هثیش نالوا یوید هد-نزو لح رغس ( كمکعصلا ) ثخاذا نبالا
 هدننزو باتک ( دایصلا ( روند همدآ اونو یوقو هنسانعم برع روند همدآ

 نج ردا قالا هوا كوك هک روید هد نالوا یا ند رک بت
 ولهدوکدن وق دنمروزولتوق ك هدننزو ساع ( كلمصلا ) هدننزو بک رولک كعمص
 (دوصلا) ةعضبلاو ةوةلادد دلا ىا تلعص لحر لاق ردكلابص ىج روند همدآ
 همش لوا یا دوو وص لوا هثیفل لوق ردهنسانعم نیتسخ و لوا هدننزو كوش

 هکر یا دویالو وص هام لا ردهنسانعم تکر حو مدشلو 6 | لوا لا یتیعبآ

 هب قزلاذا اکوص كد وصی نارغعزلا هبلاص لاق رد هنسانعم قعشپاپ بوشالب هنسنر و

 ردهنتسانعم قعشالب هدننزو لمقن( كوصتلا ) روند هنسبنم بے کرا كوصو

 لاقب ردهنسانعم قعشباب هله كداص ( كيصلا ) هب عطلتاذا ميجر لوصتلق
 هب قزلاذا اکیص كيصب بیطلا ه كاص

 روندههدآ شمارغوا هماکر هدننزو كولم ( كوئنصلا ) (* ةمحملا داضلا لصف «)
 یردصم هروکه نایب كحراش موکرم یا وضم وهف لوهحاللع لح راكئنم لاق

 قالطا» هنبرمشابت كرب هلیمض كداض ( وبضلا ) هدنزو ماکز ردد اص یساو
 ولنوارطو با هلفمالسشب هقمقج بوبانیق یرلنوا اج اج هدرا لوا هک روئلوا
 ثیفلا دوبضو اهریشابنیا ضرالا لوب ینبحمالوغت ردنرابع ندنسلوا رظنءشوخ

 لاقب ردنرابع ندالئاوا هک روناوا قالطا هنسمروتسوک ینرلتمالع روشی كلاعس |
 یرلنوادرب هدننزو باشیشعا ( كاكيضالا ) رطال هتلاخا یا ثیعلالوبص رهظدق |

 جربز( کربضلا ) اھت جرخا اذا ضرالا تک ابضا لاق ردهتسانعم كلی روهظ ال 8

 ( كرابضلا ) نیذخملا هِيظعلایا كرب یه لا روند هروع یلقلیواایف هدننزو 1
 یدوحوو رونید نوا وتلقت قوح یایعو هاو رونید هنالس را هدننز و طب الع 1 ۱



NE 

 راف هدننزو روفصع و یا سارا تبسم لا لاق دیو
 ريقف هدننزو جرحدت ( كلعصتلا ) ربقف یا كول وص لحر لاش رونید هباونیو
 لاق رد هنسانعم تکود ینیوءودو .رقتفا اذا لح لا كلعصت لاق ردهنسانعمقلوا

 ددرولا نب ةورع ( كيلاعصلا ةورع ) اهرابوا تحرط اذا لبالا تکلعصت
 نوهکیدلیا دنم هرم هلعانغ لام بوردکر هنلغآ هودرب یارقف ایاد ردیبقل
 (كصلا ) ردبدآ لحرر هدننزو ليز ( كيکلعص ) ردشوا فاضمدنیسا

 قمروا (ةل طم لوق ىلع قمروا هلا هنس یصیر روند همدآ رب هدننزو كش

 یوبقو ماعوا نمد رعد اد دس هن ضاذا لوالابابلانم اتم رو لاق رد مد ناف

 همان كصو هقبطاوا دقلغا اذا بابلا كص لاق ردهنسانعم قمایقای كلدیلک

 هلص كداصو یحف كنءرمه رولک كصا یعج هنسانعم باتکو روند هوتکمو

 یار هاثداپ دارم ندنوب هک رد میزنم هلک كداص لوک و
 ردروهشم هدننجح یخاق نکلردی رعم كح نالوا یسداف ردقحەلوا نجح یضاقو

 کا دوهش هک ایوک ردلوعقم یتعع ندنمانعم برض رایضعب ردلوا دثم اع

 دق یرلعسا دوهش هروک هک وب رایدبد ردع هلتهج و ردرلشعا دی برض

 هدبوتکم ق لطم ید هدنروص یکیآ مار ی زا هو نم وا قالطا كص دعف دل وا

 نکررو ؛ رونید همدآ لوس هل سمک كنيم ( كتصااو كصالا ) ردزاح یلامعتسا

 روئلوا ریبعت قلاح قپوط هدراوط هلوا رولپراچ هنیر یر یرهکواو یرزبد

 ناسنا اناونو یوقو نیبوقرعلاو نیتبکر لا برطضم یا كصمو كصا ,لحر لاق
 دیک كح هديا دش ویقو ردیدآ كنسرف يلکلا شرا كصمو روند هناویحو

 رد هنسأمعم قلوا رالحیوبط نکررو نلندتحف و هنس هل وقمزاقر طو |

 هدننزو ربا( كيکصلا) اکصم تنک یا عيارلا بابلان ۰ اککص لح راب تکص لوقت ۰

 .دنندش كب كنسي-ا هل وا هلیصق كداص ( ةكصلا 3 ردهتسانعم نوزو فیعض
 رونلوا لامعتسا هلتفاضا هنس هلك یع نالوا یرغصم اجنرم كنظفل یا رونید
 ندهقلاعو یعوا رح ةرحاهلا دش یا ىع هکصهنیق) لوقت نوحا هغلابمو دیک ات
 هسیالم ندا هکلبا تراغو برن بوصب هدهرحاه تدش یموقر رددآ كرابحر

 لات هللا ءاشنا رونلوا هداعا یرکذ هدناب هیت یاب ردشلوا فاطم هنسا هللا

 كاویقهدننزو بنع ( كلصاا ] روند هاوه یک داکس هدننزو باغ ( كداکصاا )

 دوس رکص ندنآ زوغآ کروند هب 4:سأ NEY یوق ناقیح ادتبا ند: سەم

 بوراص هلا قراص ینرلهع كنهفا هدننزو لیعغت (كيلصنلا) رونلوا ریبعت یا

 (دوكمصلاو) ءلنیتصف ( كيكعصلا )رصاذا قانا عرض كص لاق ردهنسانعم قلغب

 تك هک رونید هم ٍلهاج ندا تعرس هداسفو روشو سش هدنزژو نوزلح



 یل د سمو ی رکتل وا و هدنزو ءارج ( ءاکونلا ) نت و دی تفت اذا ۱

 دا هن وشح اهیلع تند ۳۶9وش اح لاش رو لوا .rt با یی "نالوا

 فنك ( حالسلادوشو حالسلا كئاش ) هلیمضو ىنيفخ كفاك ( حالسلاكاش (
 حالس)ا: 8 لحر لاق روند همدآ ولفار نت ک ( E اشو ) هدننزو

 اش هکرید ح راش 5 دل دخن یا حالساا یک او حالسلا وسو حالسلا كناش و

 ضاق ول وا ص وقنم هد ر وص یعیدلوا هلل سی كفاك یسهلک كاش هدنلتف) حالسلا

 9 هکش نا لوق رد هانم جر تلح هکر دذوخأم ند و ون ید وا

 هدنیح یفیدلوا هلی كفاکو ردنیضتم ی هایم هنسانعم حالس ردهلا دیدشت

 لاش روند هحاغآ ولنکیت هدننزو هنسح ( دکوشالا ) یهتنا ردقوذحم ندکباش
 روند 9 قلیلاح یسهل وقم سارهو دانق راس و كل وشلا تا یا هک وش» :رعش

 هاب ناز E رود" هه ود سحر هدننزو دنیهح ) کی و أ ( رد هعاقر

 سدقو ردب دآ عص وء رب هک وسو روو هننالوا نوز وا یرلش د 4 هروک

 )۵ وشل رطنق) ردع اط وەر و اوو ارا (ناکوش) ردیدآ هب رق رب هدنن رق

 رو اهلا سخ سم ورد د| نصح رهدنع و رد 4 رق ره دنر زو | یسوع یر 3: اودا دغ

 اس سا العلا وا یردارو سنع ن د ن قیتع ندا دحس ردهدلی رپ ه داند

 یاد ا ۳ ردداروا ناتا ولا

 نیک ر جو دب یس ەد وک هدک دلو هدنکرت هلن رتخف (داص 1( (۶ دامهاا داص)ا لصف *(

 هذه تح اهف قرع اذا عبار بابلانم اص لحرا كص لاق رددتاذعم قغ وق

 قعشپاپ ههنشسنرو دج اذا مدلا تكئص لاغ ردهنسانعم قکوط ناقو دندنم میر |

 ج اغاوهتخت شغالصا هدننزو «رم ( فک اصلا ) هیزلاذا هبكئص لاقب ردهنسانعم ||
 (كثصلا ) تیدناذا ةبشا دار یهو ك اصلا هدهاب لوقت روید هنسهحار

 (ذکیاصلا) د دش یا كص لحر لاقي رونید همدا دیدشو دنن هدشنزو فتک | |
 ذنم ینکئاصب لظ لوقت ردهنسانعم كلا هلماعم هللدش همدارب هدننزو هلعافم ||
 شلاق ناس كلبا ریقف هدننزو هجرحد ( هکلعصاا ) یداشییا موملا زا

 E هبق یتسهبن لوق ىلع یک بت هدیرت هرجا باقو رقفایا 1

 لاقب رد هنسانعم تا روغ یهود راجو اهبآر اهل لمحاذا ةدی ثلا تالعص لاق

 باق یک راهور اه یدبا كئاش یلصا یر ردراو لوق یا هدنو و یک

 ۱ نونید رەي ا هد زو جرحدم ( تله ملا 7 افا لب الا تن ۱

 سس سس

 ا و

 ۱ نات لوقو یدنلوا بلق هفلاواو یدنا دوش نلصا یرب رذراو لوق ییا تالذک

 || تان ( ناکوفع) لنارهلاو دانفلاو ءاضسلا اهیف تناك انا ةکو شم نطوا لاقت
 ةرزوا حاق لبد هد هدننززو ريظعم ( ہک وشە ( ردىدآ موم هلیمص و یھ

0 



 , كراتوب هيف تعقو اذا هک اشا كوشلا تکش لوفنو یتتاصا یا ةکوشلا ىنتك اش

  هلوش هدشاس لانم اریز ردلکد راوکت یا لاثم هکیدلاق ردندعبار باب یو
 وانك اغا ( كيوشتلا ) ردیوصنم هرزوا تیفرظ هداروو ردروک ذءریغ یظفل
 كس هلينس نیک او هيلع كوشلا لعح ادا طاحا كوش لا ردهنساتعم قلوا

 ۱ لاقي رد هنسانعم نزلنیکسک نک نکی بوراعا یرلح وا مدقء ند رطاط یرلهناد

 قمازوا یرلشدد يزآ كنهودو ددح ینعب شش نا لبق ضیا اذا عرزلا كوش

 بونلیوت یسیرواپ شوقو هباینا تلاطاذا ربعبلاایل تکوش لاق ردلعتسم هنسانعم

 اذا خرفلا كوش لاقب ردلمعتسم هنسانعم یدشب هغمقج نكي نكي یراجوا
 ردلمعتسم هساننعم قلشب هکفلدرس یب كناوج واناق لدو هشیر سؤر تحرخ

 | قلشب هک روك یرلحوا یرلهع لزیفو هسل نشخاذآ مالغلا براش كوش لاقب
 كنا كمدا شلوا شارتو هفرط ددح اذا هيرا اىد كوش لاق رد هنسانعم
 هرعش تم اذا قلا دعب سارا: كوش لاق رد هنسانعم كملنا روهظ یربلیق
 تکوشا لاق ردهنسسانعم كهلنکیت جاغا یدو هلرسک كنهرمه ( كاوشالا )
 نکی همدآرب هکاشا لالعالادعبو رد هرزوا یلصاوو ةکئاش تناك اذا :رصشلا

 نکی همدارو هعسج یف اهنلخدا اذا لوشلا هتکشا لوقن ردهنسانعم یقمرواب

 (ذکوشلا) هناصاام یا اب هک اشالو ةكوش هک اشاام لاق ردهنسانعم قمردنفوط
 یاهکوش هیلعو *اج لاق روند هغار هک وشو یدنلوا رکد هک ردد رغم تاکوش

 هروک هب اتو ےسا هروک هلوا روت)وا قالطا هنئدح كحالس شعبلا دنفو حالس

 یییشدو هتد ان كلادحو برح لاتفلا ةکوشو رولوا ردص» مما دوخاب ردصم

 ةدشیا لاتقلا هکوش یتشهدلاق رونلوا قالطاهلاصتساو تیاکنولنف هرزواطا رفا

 نوعاط هروکهننابكحراش ردبسانورعم ضرب هکوشو ودعلاق ةياكنلاو هسأب

 هدنز رط نوعاط هک ردنلعنالوا موسع هلع"ا هرغاب هد هیبط بک ا رهاظ ردندنعوت

 هم ویصم فاکرید هک اک |هدرمصء ردلکد نکل را ر دبا نظنوعاط ین [ بمطتم رثکا رولوا

 دروق هک روند هتلع یراکدید یلئوط لزقو قللزفو رارید هبرض هدماشو هلا

 نکی هک رونید هثلآ یرلک دزيچ 4 رلهالخو رولوا لزیق هدوک نوش یک نشا
 روند دسهنکیا كیزفعو ردلزود هاکنا یباغراو شرا رولوا نکی

 هەن هن یرافدنللوق هنیر قارط دریجاتک ناتکلا ةکوشو ردیمسا نوناخرو
 لاکن آ ناتک بود روق هرکصا ډک دل ید یرلذکیت امرخا هروماج شاپ هک روند

 یرلکدید کوش هدنسهدوک هدسننزو لوقم هلیصف كه ( دوشلا ) ررارط
 لوش» وهف لوهحا هءانب ىلع لحرلا كيث لاقب رونید هندآ نالوا ثداح قالرق

 اذا



۱ ۱۰۹۱ . 
 نت

 هلوکسش هلبض نیش ( كشلا ) رونبد هرافالغ نالیرومگ هنیراهفرا كنرهشوک
 روند هغارو هحالس هدننزو هکس ( ةکشلا ) یدنلوا رکذ هکر دعج ندنظفل

 | بوشقص هکیلد تح هریک یباص كن هلوقم هثلابو حالسیا هل هیلعو ءاج لاقت

 هدننزو هقش هلی كنيش ( هکشلا ) روند هب یوج نالبقوص نوعا قتوط
 ( ةكاشلا ) ةقش یا ةديعب ةكش امهن لاق ردهنسائعم هفاسم هکر دیفدارحو

 هکر دهنسانعم هقرفهدننزوهنیفس( ةكيكُشلا )رولواثداح هد غو هکر دبعسا رو هل وکر ٠
 هش رطو بولساو هق رف یا سا ملانم هک کو تب اج لاق روند هکولب رب

 هللاقب رد هنسانعم قلخو یوخو هلت روک تاکشو كياکش یعجج ردهنسانعم

 || .هکرونید هک معآ هلی كنيش (یکشلا) رود هنندیس هویمو قلخیاهنسح ةكمكش

 هبهبرق ما كش هدهینیهرا هروک هننوک هناس كحراش رولپروا هرلتآ شکرس

 توب شلاپ یراو رطسم هربص هربص هدننزو باتک ( ك اکشلا ) رد وسنم

 (ةکشکشلا) روئید ههیحار ندضرا هدننزو هیاصم ) هك اکشلا ( روند همايخو |

 (كبنش) رونبد هنگ کک كحالس لوقیلع روند هحالس نیکسک هدننزو هلزلز

 تكنبدح یروند دچا ن نامعو ی رد یروندلا هالا دبع ندنندح هدننززو رفعح

 كنیدح یدنواس دجا نب هللادبع ندنیئدح هدننزو جرز ( كينش ) ردپسا

 یئافشناف « رعاش ما ریثکو رددآ كغاطر هدننزو هلولم ( هکونش ) ردیسا

 عج هلیرابتعا ىسازجا هدنتب « كنانش ینلخو اموب لقا ىلا * امنرظنول ةرظن
 هنسانعم راخ رونید هتك هلیصف .كنش ( كوشلا ) ردشلیا داربا ةليط هب

 هتک اش لاق ردهنسانعم ماب نکی هبهدوک رولوا ردصم كوشو ردهکوش یدرفم

 ۱ هنسهدوک كن رولوا یدعتم هدانعمویو هعسجیف تلخد اذا کوش هکوشن ةكو شلا
 میسحیف اهلخدا اذا کوش هکوشا كوشلا هنکش لوقن هنسانعم قمروناب نکی

 تکوش كمدآرو ركذيسأك روتلوا قالطا همدا حالسلا ديدح حالسلا وشو

 عیارلا بابلانم اکوش كاشي لحرلا كاش لاق رد هن انعم قلوا ایام یئدحو

 هنسانعم ناتسراخ روند هر كلنکی ( ةکاشلا ) هندحو هثکوش ترهظ اذا

۱ 

 هدننزو هقلاذ هکشاشوهدننزو هحرف هکوش و هک اشو هلوشلا ةربثک یاةک اشضرالاق

 هاش كوشلا ةربثک یا ةکئاشو ةكوشو ةک اش ةرص لاش روند هحافا ولنکیت
 هکیشو هک ابشو یدنلوا بلقا هفلواو هدننز هح رف یدبا هکوش یلصا كسه

 ردهتتسانغم كعشود هکتنکتو قنارغوا هکلشکیت رولوا ردصم ی

 ردهنسانعم قش راقەكلنكيو وشلاق عقواذا ةكيشو ةك اشكاشب لج رلالاش لاقب

 قفق وط نکب همدآ رب رولوا ىدعتم هلیف رح ءابواهطلاخ اذا ةك وشلالجرلا كاش لاق
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 ورع نب كلام نب كیرمش ردندیماساهدنزو رییز ( كيرمد ) عبادتم عیرسیا کرش

 موقعو ردیعا یدح كن هسک مان دهرسم نب ددسمو ردیعما كنیردب نطبرپ

 یدنلوا نایب هدنسهدام دهرس قرلوا لسلسم یک برقعلا ةیقر یسن ردندنن دح

 هلیسسیدنک یدنک یک موعهمو سوسوم هلیسهبب لعاف مسا ( كرتشلا (

 قلاب دوخای ردراو یکارتشا هلیسفن یدنک هکیوک روند همدآ نالوا روشلیوس
 مومهل اک هسفن تدح ناک اذا لرتشم لحر لاق ردشثالوط هنسفن یک یغآ
 قالطا ید هیراج هلئسمو هکرتشماک او هدننزو همظعم ( ةکرسلا ةضيرغلا )

 یتحوز بولوا توف نوناخرب هکردنرابع ندهلئسم لوش قلعت« هاريو بو روناوا
 ندنرلت رمح هنع هللایطر قودافلا رع کلا و ییوال ناوخاو مال ناوخاوییماو

 هما یتسدسو هحوز ینغصنهلکلک ندا لس لصا هدقدنلوا لاوس یهسفت تیفیک

 م هوط نینمولاریماایرلروزم هدکدلیا مورح ینیوال ناوخابور و همالناوخایتلثو
 یراناهدنلللوا بودبارکشت یدرعترمضح رلیدد ردیلکدرب مانا شعا راج مردن
 دوا قالطا هن راچو هک رت شو هک ښه ههه نوا هتلعءاس رایذلیا كرت
 ندلوصا هلیسهینب لعاف سا (كراشملا) ردهبرقر صوصخهدساونب هلئاعف (ةكرشلا)
 هلا نسا ند هن رک ببرق هن سه رک کال یرکا ندا توبه هدا رال نسا

 یتلانیح رلانم برقا اهبلا *ابکنلا نوكت تلا یهو ك راشم حر لاقب رونلوا قالطا

 نیقب هکردهنسانعم ناکو ههبش هلددشتكفاکو یعف كنيش ( كشلاء) امهنس ببب
 هدحابصم یس هدام كش هک ريد مجرتمنیقیل|قالخ وه وك ش هیفاملاقب رد و کش یعجج ردیلب اقم

 سالاف كش لاقب هنسانعم كلا ناکو ههبش رولواردصم كشو محاریلف ردطو بم
 لاقب روند هغالتج هحزآ نالوا هدکنک كشو باترا اذا لوالا بابلانم اکش

 أ ردنا كالها یبهراق هکر ديما وراد هنوکرو مظعلاق ريغص عیدصیا كش هعلنصىف
 | یضای راربد ینوا ناصص هدیکرت رونلوا بلح ندنندعم شوک عقاو هدناسا رخ

 | كمروح ردق هنسهنروات بودلشبا هکیکو یرد یغارزم كشو رولوا یسیراصو
 | تيلحالسو مطعلا یا هفرخ یتعی هب همظتنا اذا اکش خرلاب هکش لاقب ردهنتسانعم

 ۱ قعشباب هنب ناب یرالوف كنهودو هيف لحد اذا حالسلاف كق لاش رده انعم

 | هدعع قزل اذا ریعبلا كش لاق رلغب هنععغ ۲ بولوا ندنفلب اتب هکر د ةنس انعم

 | .بابلانماکش هبلاو هتککش لوقت ردهنسانعم كلتا ليم اعو هب هنسنرو بناب
 ۱ اوکش لاق ردهنس انعم قاپ یدراو هرص هدیرحر یرلهاخو تنکر اذا عبارلا

 | كليا ناک یندو هدننزو لعغن ( تاکشتلا ) ةدحاو ةق رطییع اهولعح اذا منو
 زا ههقان لوش هدننزو روبص ( وكلا ) كش ییعع ةف تلکشت لا ردهنسبانعم

 دنک روا نیفغلوا نیو ۷ 9 هدنغلن و زو هدنکلزوس ها وا وليون ك هک روئبد

 | یاب هلبرسک كنيش ( كشلا ) هلی كنيش رولک كش یعچ هوارونلفوب بولشبای

SA یک و OPES 
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 هکر لا ردهنسانعم قوا عاد رولوا ردصم هکرشو هکراشم یا هکرنث وها |
 منا "ندک ا رشا ن رشو ,هکیرمش راض اذا عبارلا باتسبلانم ةكرش ثاریلاو :عيبلاق

 كنرمش اغاح هنالعاو لحا 1 نالوا قیقح دحاو ا رغک رولوا |
 قوا قلقا روا هدب رونلوا قالطا هتارفو هیلصحو روند هتیدانسا |
 ناسق بح .هلرشو بألا ق مکنکراشم یا مککرشف ا وو هم ةد ره ۱

 (:ةکراسشلاو كراشتلاو ) هدننزو لاتعتفا ( كلارتالا ) ردندا وضو هتتسارو |
 اکراشو اکرا شتو اکرتشا لاق ردهنسانعم قلوا قاتروا هر یر |

 یعج روند هنر ره كغاتروا هدننزو ريما ( كيرمعلا ) ةكرشلا امهنس ثعقو اذا

 یعج زد هر رب ین وم یب وک ءامرک رولک کک رشو ی 5 داهشاو دمهش رولک ارش 7/1 ح

 كلیا ب رش اشاح یخ هلاعتم یادخ هل رسک: كنم رمه ( كارشالا ) ردکبارش ۱
 ( یاو کربلا ) رفک یا هللب ترشا لاق رد هتمانعس قوا هدا عز |

 هلوملم فا نالوا هرزوآ روک دن صو رد وعنم هن هک
 رولوا شلروا ندا هکرونبد هنغآ و هنغازود ك رلیحوآ هلنیتعف ) اا ( روند

 ردا یعچ هنطانعم تصشو ماد رنگی ر هنر یرب را وکرواو رلکت هزوک کوک ۱

 تبضنامو دیصلا لئابح وهو كرمثلا دناصلا بص لاش هلیع رد كرش قرهلوا

 هدلونولوا لوق لع روند هنکلشیاو هنیراهداج كرالو قیرطلا رهو ربطال
 هب هداج لصا هدلعر بود, بولکچ هیوا هک روند هرالو لانح لادح نالوا

 ور هوا لوق رد وا ندلوا یانعم ید یسکیا .ردهکیرمش یدرفم هب هج راق

 اوضم لاقب ردرهاظ یناثو ردهلبروصت یفیدلوا هدنزرط شمل رس یغآ قلاب هکایوک |
 كرشو كلعمستالو كيلعینخال قلا قرطلا یهوا هداوح یا قی رطلا دلرشلع

 رد هنسانعم قلوا عطقنم یسهعصت كشواب رولوا ردصمو ردیدا مضومر *دزاجح

 ردا كخاطرب هدزاجحو هک ارش عطقنا اذا عبارلا بابلانم اكرم لعنلا دم لاقي

 یعجج ردراو یکرش هلشواب هک رونید هنسهعصت شوباب هدننزو باتیک ( كارمشلا )
 اهریس یا هلعن ارش ملصا لاغ هدننزو سلفا ردلرشاو هدنزو بنک ردلرمش | |

 ( كيرتتلا ) رونلوا ریبعت یلجو ريج هک رود هزغ وب هجا نالوا هدقلرباچو ||
 كمروع همصن هناق قاباو هلاکیرمش هلعح اذا هب ەك شب لاق ردهنسانعم كنا قاتروا لا
 ینرادقهرب كنهنسن نانلوا ارتشاو اک ارش اھل لەجاذا لعثلا كرش لاقب ردهثسانعم ||

 عیب وهو كبرمتتلاب لماع لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلتا عب هاب ییدلآ نعوم |(
 0 هلد دشت كنارو هدننزو یذهدلیض كننش(یکرشلا)ه ءارتشاعهارتشاام ضعب |[

 اتس لاقب ردنا كیرش هب هينا یالوا ءوطخ هک ایوک روند هتشيورو هتم

 ضش لاقب رونید هراعثو هلس نالیروا ی 0 الت سو Sp و
 دم سس سا سر ها

 () و



 كنب رلح وا تحت اج كنب را هن اخ كربلجم یرلف دناچ هب هو دو رونید هکابش
 هنغ [ دایصو رل رارص ب و اج تبشم هليا رلشپ اق هک رونید هنی رلقل ارا
 كر اېم نب لیععم | هلادبشو ر د كيب ابش یعج رک دذ یس اک یک هکبش رونی د
 كني ر دب كن دحم مات نعلا یبا نب دجا ن ىلع و ر دیس | یدح کب دح مان

 یاوتسدلا ذناع نا كابش ردندیماسا هدننزو دادش ( كابشلا ) ردیعما یدح

 لاب ردندبم اسا هدننزو باتک ( كابش ) رد رلث دو رع نب كل ابشو

 ردیدآ كعضوم جوا كابشو ردرلئدح كابش نب نافعو رب نعلادبع نب كابشو یبصلا
 ردلابشو كبش یعج هنس انعم هکربش .رونید .هنغآ هترلیحوآ هلاصف ( ةکبشلا.)
 نیش هنر یر هکبشو ةکرشیا ةكبشلاو كابشلا دایصلا بصن لاق هل رمسک كنيش

 یرب هدرانوب هک رونلوا قالطا هرلهشا نالوا نیقب ییدو رونلوا قالسطا هرلویق

 هکرونید هنبرلهوب كنناجم الرو رونید هعرا قوچ یراویقو هلوا براقتم هنیرب
 هدنسبقرمش لح مان دسالا ءاریسو ردیدآ وصر هدلبح مان ًاحاو رولوا كلد كلد

 وصرب هقتشبو ردیداوص جوا هدندرونریغ ونو ردوصرپ هدندرو ریشق ویو |
 رلهعثا نیقب ییدو رلویق بیرق هنیریرب هلیرسک كنزمه ( كابشالا ) ردیدآ
 هدنبزو هفرغ ( ةكبشلا ) ةكبشلا اورفحاذا موقلا كبشا لاقب رد هنسانعم قمزاق
 لاق روئلوا قالطا هنلصصح یني هتنارق بسن هللا هفالعوب ردهنسانعم هعشقوص
 عط ومرب هدندالب نزامونب هدننزو ریز ( كبيش ) ةبارق بسن یا ةكبش امهن
 | رهاز هللا هکمو ردیسا یاور هدنررف ءاجرع هدننزو هنیهح ( هکببش ) ردندآ

 .(كبشونب) رددا وصر صوصخم هلواس ون و ردیدا ويقر دوحای عض ومر هدننس

 هدهبواعم نرضن ینیدالب هدزاجح هلنتتصف ( كبشوذ ) ردیدا نطبر هل رسک كنيش

 (٠ كبابشلا ) روشلوا قالطا هنیرلبشید قارط هلنیتصف ( كبشلا ) ردیدا وصر
 خاباش *ابطالا نيب ردفراعتم هلکید فوئرب هدرصم هکردیمما تابنرب هلبصف كلاب
 نوسءا ینسانا قالغوا هدننزو قصه ( كحألا )رولوا هدنراید رمصم ردفررعمهلبا

 ثلاثلا بابلانم اکع2 ىدجلا كحش لاقب رد هنس انعم قلب كاش هنیزغآ ويد
 ويد نوسعا ینسانا هدشنزو بانک ( كاعشلا ) لاعشا هفق لعحاذا
 ریبعت قلزغآو كنسا هک روند هحاغا یرلک دتبا دن یروقرا هن زغا كغالغوا
 .حالس ةاداو هکش رونبد هغاربو حالس هلیصف كلادو كنيش ( ناکدوشلا ) رونلوا

 .( كذاش ) ردشلیا هثطخ ینآ حراش هلنلوا عقاو ةكبشلا هدهخسن ضعب هنسانعم

 (رمشلا)ردیسا كنبردب یناتسصسلافسوب ندننئدح هدننزو رحاه هلاهمڅ* لاذ
 هل رمشهبق ل لوش رد هنسانعم قلفا روا هلبعصو یرسک كنبش(فکس شلاو)هلبرسک كاش ۱

 ره
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 راک زور تهښمو "ارح یا كهسم سرف لاقي حیا سم مکا یف رک جیب

 هنشوق لعثوط هدننزو روبص ( ثوهسا ) رونلوا قالطا هنآ ندیک بوشا یک |

 لاعب ردهنسانعم كم روب هللا یأت هتسهآ هدننزو لوهرت ( دوهسالا ) روتید
  ردیدا ماعط ولرد ر هدننزو هنیفس ( ةكیهسلا ) ادور یفم اذا لحرلا كوهسن
 داس لاقي رد هنس انعم قغوا بوئروس یهثسن ر هدننزو دوش ) كوسلا )
 | هخ كاس لاقي رد هنس انعم كعك اوسم یرفاو هکلد اذا ا وس كوسپ *یشلا
 لاقي رد هنسانعم كمروس كاوسم هزغا یخد و ( كیوسلا ) هكلاد اذا دوعلاب

 هددننزو لعغت ( وسنلاو ) هدننزو لاعتفا ( كابتسالا ) هکاس ینعع هخ كوس

 ییاوب/ كاوسلاب كلدت اذا وتو لحرلا كلائسا لادي رددنساتعم كغلکاوسم
 | دوهعم كحهروس هرغا ( كاوسلا ) رداک د می قفلوا ر ک ذ دوعو رغ هدهدام

 | هدنن زو بک زدالوس یم رود هک اوس هددت رو تاک ( كاوسلا ) ری اقآ

 | شمرفوفتعط هدننزو لعافت ( كواسنو ) ( كاوسو ) رولوا رک ذمو ثنوموو
 | بورود هفرط یا یندوجو ندنفعنم طرف هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم كعروب
 ۱ كواستو ك اوس دوسب لجرلا كاس لاش ررو قرهروا هج وپ ینعب كرهنوتروسو
 رع ردیلک كلحر ر هدننزو بارغ ( كاوس ) اغيعص رابص اذا اک واست ١

 یاعت هتوعب |
 | یر ینسارحا كنهنسن ر هدننزو كبس ( كبشلا ) ( « ةمجعلا نیشلا لصف » )

 ۱ یرب یراتمرپو یغا قلابو یسفف هرج رد هنسانعم قمردشفوص بورووک هنیرب |
 | بشنا اذا یناثلا بالا نم اکبش "یشلا كبش لاق يک كدلك بو رک هنیو
 ۱ ردلمعتسم هنتسانعم قلوا هد روشو هدیه عاصمو روماو بشنف ضعبف هضعب

 | تطاتخا اذا رومالا تکبش لا هدتزو دوعق ردلوبش یردصم كنو ارهاظ
 | لاقیو كبتشاف ءیشلا كبش لاقب ردیعواطم هدننزو لاعنفا ( كابتشالا ) تسدئلاو

 | هدننزولمذت ( كيشالا ) رد هتسانعم كبش ( كيبشتلا ) تکبش ىنعع رومالا تکیتشا |
 ۱ حاصعو روما دونا دننزو لعاش ) كیاشتلا كبشنف *یفلا كبش لا ردیعواطم ۱

 ِ كباشتو تكبتشا ىع رومالا تکباشن لاق رد هنسانعم قلوا عیاپعبو هدیروش ||
 تز اذا عابسلا تکباشت لاقب رارونلدیلک هک رد هنسانعم قعشاچ عابس راسو بلک ا
 1 قیرط لاش هنسانعم كبشوذ روند هبهنسن شوثفوص بوریک هنیرب یرب ( كياشلا | 3

 | رولوا فصو هنالسرا شثریک هنبرب یرب یراشیدو سبتلم لخادتم یا كياش
 | ىجلق نوغزوق هدننزو راز ( كابشلا ).بایالا كبتشم یا كباس دسا لاش _

 همردشقوص هدنزرط ریصحو رددا تاب بذعا ندناو هیش ام یراک دید

 هنمب هفئاط ره مه یک هدربیروبزو یرومد هرجبو سس هرجا رونىدەرل هنسن نالوا |
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 ردعالمان ینیحملت ند نغیدلوا دراو هرزوا سابق تاکوعسم هلغثوا هنسانعم عفر كس
 ردموسرح هلیناونع عبسلا تاوعسلایا [تاکومسما"یرابو ] یلعثیدحف هدهباهن یتح

 رفصم ءاکیعا )رونید هن اغ رواو هبیا مکشونیتمو رونید هثبش نوزوا(كوعسلا )
 هلناصف ( هکمس ) یک زوهرتو هنیرتآ روند هراقلاب هدرخ یراقدنروق هلیسهین
 قلق یعرکدو نوزوآ یهنسنر هدنزوو هحرحد ( ةكلعسلا ) ردیبسا لحرر
 (كنسلا ) ریودنو ةملا ف اهلوطاذا ةمقللا كالع“ لاق یک ییاص زویط رد هنسانعم
 روند هکمل هنوکر هدننزو ذقنق ) كيسا ( روند و ها رهاش قحاآ هلندتعص

 هرفاح فرطیا سرفلا كبئس لاق روند هنحوا یرلقنرط كوادولقن رط نؤتىو

 روي رطلا كينسو رونلوا قالطا هنحوا كننبز نالواهدننق كحق فیسلا كينسو
 تنه عقربلا كينسو روند هنسهب كن هغلغو ضیبلا كينسو روند هنلوا

 زآ یتتعفنموریخ بولوا ظبلغ ضرالا كبنسو ردنرابع ندنغاب یراقدلغب هبهسکا

 ناک لا رونلوا قالطا هنکاردا نامزو تقو كنهنسنرو روند هررو نالوا

 كينس لاق روند هنالوا مدقتمو قباس ندهنسنرو هدهع ىلع یا هکبنس ىلع لاذ

 روید هبهصارد ندا روهظ ندهسک نیلرت هلندتصف(كیسلا ) هنم مدقتم یا اذکنم

 كلذک ققوفد هسک شلرت رولوا ردصم كهسو قرعلا خیریا تاهس هيف لاقب
 حورا اذا عبارلا بابلانم اکبس قرعلاو لحرلا كس لاقي هنسانعم ققوف ديرت
 هلرصف كنيس ( ةكبسلا ) روند هنب راوقوق یمانرومدو قلاب و هنسوقوقتا نفعتمو
 ةکهسلاو كهسلا اذهام لاق ردهنبرلانعم كهس هدرلنو هدننزو هرم ( ةکیسلا )

 ( كهسلا ) ديدحلا هدصو كمسلا یر اذکو ريزا ملا ةحصار مجف ىا ةكهسلاو

 یتغاربط كرب لب هدننزو قح“ ( كہسلا ) رونید همدا ناقوقدب یرت هدننزو فتك |
 لوالا بابلانم ی ضرالانع بارتلا جیرلا ا لاق ردهنسانعم قمرواص ۱

 كول ( دویسلا ) هقصس اذا هکهس لاق رد هتسانعم كلبا یقحسو هتراطا اذا

 هپادلا تکبس لاقب ردهنس انعم كك بوشا مالمو هحهتسهآ هباد هدننزو
 هنیراشیدبک بوشا نوکانوک كباود ( تایهاسالا ) افیفخ ایرح ترحاذا اکوهس
 هدننزو لقبص ( كهيسلاو ) هدشزو روبص كوهسلاو ( ةکهاسلا ) رونید
 نسا دیدش كب هدننزو هدعقم ( ههسلاو ) هدتزو روفبط ( كوهیسلاو )

 هنب رم كراک زور نسا دیدش هلیصف ل رلي” كهنمو هکهسمو رونید هراک زور
 روید هنکیعک و هنس رغا زوک هدننزو بحاص ) كهاسلا ( روئید هنهاک رذکو

 هدننزو دادش ( كاهنسلا ) ةكح ودمر یا كهاس هنیعب لاش ردم ا یک لهاک

 رسا راک زور هک روند همدا رونو غیلب لوش هدننزو ربنم ( كهسلاو )

 ۱  كيبمو داهس لحر لاقت هلوا ردیا مالک درمس دحاو لصتم رنهلصافو رونق یا

 یا
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 | دوخای لاح یینأت ارهاظ میفتسم یا یکلس ما لاقب رد هنس انعم ےقتسم سا رونید |
 كلکک لوق ىلع كنش وق قلت رغب هدنن زو درص ( كلسلا ) رد ینبم هنلبوات هلعف |

 هکلس هنسپشیدو لجحاوا اطقلا خرفیا اکلس ذخا لوقن رونید هنکبرف كنشوق |
 ردن دیماسسا هدننزو ریبز ( كيلس ) هلی رسک كنيس رولک ناکلسو هلباه رونید |

 ننانسن یرثینب كيلسو ردندباععا ینافطقلا ةبده نب كيلسدوخ ايو رع ن كيلس
 یدعا * ردبس هدلاورد هدننزو همه هکهکلس ردک اتفو الح دزدو رع اش هکلس |

 كيلسو رد را رعاش كيلس نب قیقشو یلیقعلا كيلسو ردي اشنم كنلثم» كيلسنم |

 .ىلت كلپیا هدننزو مظعم ( كلسلا ) رد رلیعبا یکیلسنب ةلظنح نیرغاو لحجم نب
 توربح ( توکلسلا ) فیح یا كلسم لجر لاق رونید همدآ دازنو فیح یک ۱
 ردیدآ رهش رب .هدناتس دنه ید توکلابس کد حراش ردیدآ شوقر هدنئزو ۱

 كاوس ( كلسلا ) رونید هنحام ري كناتفق هدنن زو هدطتم ( ةهکلسلا ) |

 هک ر ونید هب هنسن ناقح ادتا ن دنس هع هدق د روغ وط هق ات هلب سڪ

 لوند قفل اب ھند ( علا: ) اراق ووا میخ رو علل
 ( كمسلإ ) رونل وا قالطا هنح رب توح هدکلفو ر ديد رفم هلي اه ( ةكعسلا )
 هعفراذا لوالا باسبلانم اکعس ءانبلا كم“ لاقب رد هنسانعم كيلسک وب هلص كنيس
 ندنسالعا كنهناخ لوف لع هنسانعم فقس رونلوا قالطا هتناوا كنهناخ كسو
 عفر لا رددادتما ردق هند ندنسپ رقوب دارم هک روئلوا قالطا ردق هنلفسا
 [ اهکعسمفرزوبشا یوانعب نکل هلغساىلا تيبلا العا سموا فقسلا وهو تيبلا كع“

 اعیف رولعلا ف بهاذلا اهنخوا ضرالانم اهعافت رارادقم لمحیا هدنسهع رک تیآ
 ردرهاظ لوا لوق ردیفانم هن ریست كفلْوم ید یسکیا هلکمللا ربسفت هلیسهرابع

 هنو كن هنس رهو ردشلوا قع هروک هنلوف كنلّوم ردسکعلایلع ینا لوقو

 (وعسلا)ردیدآوصرب هدنبارت هبصقما ءاعو هنماقیا *یشلا كم لاق رونید هنتماقو
 عفن را یا اکویس تریسف امس هانبلا توس لاقي رد هم هدننزو ولس

 بودلسکوب یب هنسنر هلکنآ هکر وند ه هنست لوش هدننزو ناک زا وسلا (

 ید رابکوک قارب یکیا هدکلفعار كامو لزعا كاع و هلنیتع ر و لک كع“ یعج رل ر ردلاق ی رق وب

 رد راتروص ی رلقایا شلک هنسکو کی رغوط هنیربنچ یزغوب كنتوص دسا دوخاپ
 كاس ریسم هد هف وک هکه م زخمن لامسو دعسن لاسو تبان اس و برن لام“ و

 داع مان چن دم هدننزو دادش ( كاسا ) ردرایاخ لارهن اسو ردیبحاص |

 «(لاعسلا)ردبدج كقاقدلا دجانب نافع نالوا یش ینطق رادو ردبسا یدح كئدعو | ا
 ( تاکعسلا ) رد هيخ عفر تلآ هكر ونلوا قالطا هنکرید رداچ هدننزو بارح |
 نکل ردتغل هدنا دوخایرد نحل تاکو رونلوا قالطا هئاواس هدننزو تامرکم |



 و

 ' هنمو رونید هغاقوصو هلو یرغوطو نادفلا ةديدح یهو ةكسب ضرالا قش لاقي

 ٠ رولک تلکس یعج هروک هنن اب كحراش هناکما نیحقفیا هتکسب مالا ذخا لاقب

 | هدب رفمو ردعوس م هلیرابع قاقزلا ةكسلا هدیريغو هدح ابصم یک ردو هردس

 | ۵ هکس ( یکسلا ) رد ذوخأم ندره هک انعم وو ردرسفم هليا عساو قاقز

 هلرلز ( ةکسکسلا ) رونلوا قالطا هنوئلا لوکسم هلسانمو ردکعد بودم
 ' لاق رد هنسانعمتعاحثو فعطیاهکسکس هبلاق ردهنسانعم یلوزو فعط هدننزو

 یراردب ردیدآ هل كحوکر  هدنع هل يحق ك نرس (تساکسلا )فغاصیا هک سکس هنری

 ردمهوو دوخای رد هاون تكساکس یعمالوقیلع یدنا سرسشان كسکسندنعلولم

 ندننرثک تاب هدننزولاعتفا(كلاکسالا )رونیدیسکس هدنسنردلوا لوقنالواباوص
 راط ییلد قلوقو فتلا اذا تثلا كتسا لاقي رد هنس انعم قعشم راص هني ر یرب

 هد اروب تفاضو تعع اذا عم اسلا تکتسا لاق رد هنس انعم قوا زعشيا هلغلوا

 راط هلبهحو قنابف قلخ یکیلد كغلوق ارهاظ رد هعسرو لاثم هد هراس تاهماو
 کب دم هدا لاخدا هملقو غام دو رحا هلا عرق ینقاو ءاوه جراخ ءا وه هلغلوا

 ندلخادای ندهضراع یک یعوقو ببرغ مسج ندحراخ دوخاب رولوا رقثیا هلیببس

 هلفلوا ثداح هدس یثا ند هضراع یک یرجح هدبصع بونلتظلف كتاب وطر

 لل# ( یکتا ) رارضلف رووا نا هوا قحمزاط هدنزرط دودنیم كيلد
 ةصاخ ( كاکسن الا ) عرضت اذا هيلا كسكست لاقي رد هنس انعم قمراولب هدننزو
 وق یزو بوربو هیغاشا ینسکوک هرکصندایازاور بونلاوه كب یشوق قلترغب

 | ناوهوهک اکسنا ینباو اطقلا كسنا لاقب رد هنس انعم كعا بولیزوس هنفلیرغوط

 ۱ كنک هلو یرغوط هلاکسنا لصا قیلعلا دعب هردص بوصیو ههحو لع كش
  یاقسلوقت رونید هبهزوب بتم ندنب ادخبرصم هلنبتعف ( ةكركسلا ) رد هنسانعم
 زا هدنزو دوعق ( كولسلاو ) هلیخف كنيس (  كلسلا ) :رذلا بارش یا ةکر کسلا

 ا ولسو اکلس ناکلا تكلس لاق روا ام كم ربک هنس هلوقم ناکمو لوي

 كمریک هلو لصا هروک هنا تب هدر اصب كقلؤم هيف لخد اذا لوالا بابلا ن

i۱ هکلس لاق رولوا یدعتم كلسو رونلوا رببعت كلزود هلوب کرده اوف  

 0001 ) هیفاهلغ های اقلب تال لاق وا هلخدا يا االس لغو هبفو هربغ
 اذا بیا یف هدب كلساو هایا هکلسا لاقب رد هنس انعم لاخ دا هلرسک كن هرمه

 یعجرولی روعک هبهنکیا هکرونید هنلت كلبیاهبرسک كنيس ( ةكلسلا ) هیفاهلخدا
 طبخا یا ةرالاق ةکلسلا كلس لاقب رولک كولسو * السا یعمجا عجو كس

 هنسم رود هنغلب رفوط كن هلوقم قاره هد زو یرشب ( یدسلا /

 یا یرغ وطو نیةنسم ةنعط یا یلسلا هنعط لاقد روترد هنت رودو ۱



 رونید هه رز قح راط یرلکت هزوکو عبط مؤل یا كسب هب لاش رونید هعبط

 . ای رط یا اکس ذخا لافب یک یافوص سید رونید هلوپ ش۶ء ابق بولت وط یواو
 ندکمار هک ردیدآ بیط ول ردرو رک ذیساک رولوا عج ندنظفل كساو ادسنم

 بودبا نوجعم هلباوص هرکصن دکد رجک ندکلا بودیا نوا یار رونلوا ذ انا
 بو الب هلا یربخ نهد رادقمرب نوحا,قم اهشپاپ هباق هدعب رار اغوا یک کک

 یرکو هفاضا كسم صلاخ قوص“ رادتمرب هرکصن دکدلبا لر هلاح ىلع هعکرب

 زودلاوچ یرلصرق لواهرکص راردبالرت نوک ییاو بوزود راص رقو جم یک
 هعق دلوا قیتع را ردا كر همی وا هنسر بوزید یک یس هبنقر بواد هللا

 ( كسلا ) ردفر اهتم هلا كسلا كسوب هابط الا نيب رولوا ببطا ىم هحار
 ردث ؤم ن دنظفل كساو رونید ههرز قحهراط یرل هقاح یخدوب هلفاک د دشت

 لاقب هنمو رولوا مساو ردصم روند هغل رغاص هلنیتعف ( كکسلا ) رک ذیساک | ٠

 هک رد هنس انعم قل وا قشباپ هشابو قصابو كچوک رلقل وقو ممسیا كکس هنذاف
 ییلدو كوجوک یسهرئاد جا دوخای یتسوا لوق ىلع رونلوا ریبعت راموچ هدیکرت .

 اباطخیدعلای تککس لوقت نوسل وا هدناونحو هدناسنا رد هنس انعم قلوا راط

 اهفارمئا ةلفو سآ راب اهق وزلو نذالا رغض وهو عبارلا باسبلا نم اککس یصال
 هرزوا روک ذم فصو یماوق ردنفص ( كسالا ) خاعصلا قبضو نذالا قوق رغصوا

 هدهيهقف بنکیسهدام "اکسهکرید ججرتم ردیننؤم ءاکس رونید هناویحو ناسنا نالوا
 قح راردیا فی رعتهلبا نایلوا یغاوق قلخ ءاهقف نکل ردلمعتسم هدننص هیهذا
 ءاکس لک هنمو یک شوق ردشلبا نایب هلیت رابع اعلا الا اهل نذا ال قلا هدیرفم
 هللادمع ونيو مص یا كساوه لاقب رونید هرغاص كساو دلت ءاق رش لکو شی
 | رونلوا قالطا هنش وق هودو ردا یسرف كنب رب ندننع اچ مونلک نو رع نب

 روسنید هضحش لقلوق هدرخ هدشننزو هم ام ( ةكاکسلا ) نوعخیدلوا رقشيا

 هروک هتمکح لها رونید یغد كاکس رونید هب اوه قالم هب زوب كوڪو
 هناکسااو ةك اكسلاف توزتولو كلذ لعفاال لوقت رولوا هباوه ةعباس دقبط
 نلیا تروشم هليا هسکر بولوالماع هليدوخ ىأرو ءاعسلا نانع قاللا ءاوهلایا
 .هدنن زو بارغ( كاکسلا ) یأرلاب دیتسم یا هک اکس وه لاق رونید هم دآ نالوا

 زونید هری نالیردشپای كلي هفواو رکذ اک رونید هیاوهقالم هنیزوب لوک خدو
 نالف ةكسق مهردلا اذه لاق ونید هنس هکس هناخرش هلبرسک كنيس ( ةکسلا ) 1

 رطسم هک رونید هنپ روباط راعشاو مهاردلا اهیلع برضت ةشوقنم ةدیدح یهو | |

 هنمو هلیرسک كنيسرد هلاکس ىج ردنر ابع ندراجما شملکید هلیا هرص یراو 1
 | رود هنیر ومدنایص درابعفح هکسو ادحاو افصیا اک اکس منو اورض مهلوق ۲
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 لا دکل شيا شياو هب علوم یا هبددس وه لاق روئید همدا نوکشود هب هنسنرب

 قار نحو لعفلاب نیدیلا فیفا یا كدس لحر لاقب رونید همدآ تسد هریج كباچ

 در همست رو ناعطیا حر لا هادی وه لاش روند هد E دکیسو رهامهدتمج اس

 یهنسنرب ( كيدستلا ) هب مزالیا هدسوه لاقب رونید هیسک نالوا مزالم اياد

 رقلا لالح كدس لاقي ردهنس انعم كلا فتسا بو زد هنر زوا كني یر

 ) هل رسیلا ( ردیلع تااحررب هدننززو لمس ) تكندس ( شعب قوف هصع دصن اذآ

 هرس لاقت ردهنس انعم قلوا نو زو فیعض نکيا هینبلا ى وق هسک ر هلنینعف
 هحرحد ( ةكو رسلا ) ةوق دعب هئدب فعن اذا عیارلا بالا نم اك رس لحرلا

 | یک هنبولبق ندقلنغروب دوخای ندقانویز هدننزو جرحدن ( كورستناو ) هدننزو
 و رەت و نالف و رسد لاق ردهنس انعم كع رو تشوک كش وکو اھا 1

 هب هود قرا هدنزو روفصع ) هل وکلا ( ءایعاوا فر نم اشطب و ایدز یشع یا

 یسهلوقم ناقووص هلیصف كنيس (تفسلا ) لورهم یا كوك رس ربعب لاق رونید

 | لاقب ردلهعتسم هنسانعم كملي وس مالک قوج هلنعرسو هبص اذا یناثلا بابلا نم

 هب ةت شك ود هدنننزو ريما ( كيفسلاو لوفسلا )ا هرثن اذا مالکلا كنس
 كفسناف هکفس لاش رد هنسانعم كلکود هدننزو لاعفنا ( كاغسن الا ) رونید
 لا رولوا قالطا همدآ یوکرب ولزوس قوح هدننزو ریتم( كغ ( بصنایا

 همدآ نادنحسو غیاب رداق مالک هدننزو دادش ) *لاف بلا ( راثکم یا كغسملحر

 هدننزوةفرغ ( ةكفغسلا ) مالكلاىلع رداقخیلبیا كاغس بیطخلاقب رونلواقالطا

 سفن هدننزو روبص ( كوفسلا ) ردرضحام نانلوا يدق هنامهم هک دام ےک

 راهور وند هرسک اهدننزوكش(كسلا)ر ونلواقالطا هباذکو رونلواقالطاهبیناسنا

 قحهراطو هلع رد لوکسو هلبرممک كنیسرد كاکس یعج رونید ید یکسهنسانعم

 روند هب انب راومهو تسار شلایپ یرغوطو ردتغا هد هل كنيس رونید هوبق

 . | بوئوط ینکوا كن هنسنرب رولوا ردصمو روند هر وقج شم زاق یرغوط كلذک
 || ندن رد یغلوق یکیاو هدساذا لوالا بابلانم اکس هکس لاق رد هنس انعم قمابق

 | قغاف یرومد لوق هنسهقرا كنوبقو امهلطصا اذاهینذاكس لاق ردهنسانعم كيسک
 ردهنسانعم قءرثمح یشوق هودو دیدخاب هببضاذا بابلا كس لاقت رد هن انعم

 | همسكس لاقب ردهنس انعم كللهتسي هالاهساو هاقلإ اذا هنطبقام ماعنلا كس لاقت
 ءاج لاقب رونید ههرز قحهراط یرلکت زوک یرل هقلح كسو اقبقز هب یمراذا

 قج هراط یخدو هدنن زو روبص ) ل وكسلا ( قلحلا هقیض عرد یا كس هبلعو

 ۱ تحالو روني: هنيه تجزوا دونی برقم هلی کب كن 11 كيلا ( روید هبوویق
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 كلذك سيلوا ريخ هدنع نا یرب هینطعف رظانلا اهردق قوف هسفن عفارلا,
 نیک رج ینعب هللا ممد ویصق هدهئاس تاهما كنوزو كنوز وبشا هک رد مجرتم
 كروز هدناهر تح ردیسراف روم ظفلو ردرسفم هلا رود و قلصت مادنا لی

 ردرسغم هلا رودو نالوا روبنق هما ربقح لکتوزو كنوز هدنزو كندخو

 رونیدهمدآ رطاش هلرسک كنون ( ینازلا ) ردشلبا لامعنساو ذخا برع هنیعب
 قرهداسوا یرازوماو روند 4:تشیرو كنهغرف هدنزو كوش ) كورلا ( ۱

 رد اهنسانعم كوز هل اف ) ناک وزلا ) رد هنسانعم رتضت قفلاصو رونید هکعرو

 لعاف مسا ( ةك زوزلا ) ردذوخام ندنوب یظفل كنوز نانلوا رکذ شعبلا دنع
 یدنلوا کا هدد سەدام زوز بب رقنع هک هت روند هن واخ هع ریه هلیس 4يت

 ردیدآ هبیرق رب هدنع هلیعط كياز ( كوز ) ردشلبا رکذ هلا رخآ یانعم نکل
 كلبا درخ یک همراپ هد شاط یا ییهنسن ر هلبعف كاز ( كهرلا )
 لبو نںرعح نيب شح اذا ثلاثلا بابا نم اکهز ؛یشلا كهز لاقب ردهنسانعم

 هنکهس اذا ضرالا را تکهز لاش رد هنسانعم قمرواص ىنغاربط كرب

 كوزب لحرلا كاز لاش یک ناک وز رد هنسانعم قشاص هلناصف ( ناکیزلا )
 رده رفرب هدنساضتق فسن ( نوکیز ) رتضت اذا اناکیز كبروا اناک وز

 یتسهلوتم شموک و نوتلا هلیصف كنيس ( كبسلا ) (» ةلمهلا نيسلا لصف « )
 بالا نم کش هربغ و بهذلا لمس لاق رد FDR O ڭكمزوس هبلاق بود را

 ىع هکبس لاش رد هنسانعم كبس ( كيبستلا ) هغرفاو هاذا اذا یناشلا
 هکر وند هب هعطق شلوا عارفا هبلاق بولد را هدننزو هنيه ( ةكييسلا ) هکبس

 هکیدس وارنم هب وذم ةعطقىا هطفلا نم هکیبس یدنع لوقت روئلوا ریبعت هکبوس هلفب رحم
 (دیبعلاكیس) ردهب رقر هدربصم هلی كنيس ( كالا كبس ) ردیلع كمدآ ر
 مسافلاوبا هدننزودنعس (كنبس)ردندا رواقاکلادبعن ىلع نمش رد هب رقرب هدرمصم هنب
 ردیعسا یدحردندح ید رعنا لیععسا نب دج یدیفح هک كندح مان دمع ن رع

 ردروک ذم هدنلصفءاب هلبا هيقوف یات ( كاتس ( ردفو رعم هلکعد كنيلا نا رونو ا

 لاق ردهنس انعم قلوا وکارق كب هخک هلرسک كناحو كنەزمه ( كاكتصسالا )
 . لاقب رد هنسانعم قلوا رصح بولتوط نك رلیوس زوسو إلا اذا ليلا تاکنح«ا
 . ( دوکهلاو ) هدنن زو روفصع ( كوكح»لا ) رذعنا ذا هيلع مالکلا كکنع-ا

 روند هب هدست هايس كب هليحفو یرسک كف اک ( تکنو ( هدنب زو سو رف ۱ 3

 كنيس ( كدسلا ) داوسلا دی دشیا تاکذعسمو لوکح-و هلوکصم رعش لاق |
 ردهنسانعمقلوا مزالم ۵ هنسنرب هرزوا هجو قمالربا هلنیتحف ( كدسلاو ( هلیحف |[

 هدننزو فتك ( كدسلا ) همزل اذا عبارلا بابلانم اك دسو اکدس هب كدس ل اقب ||
FC Or EE POR TRT a: ۳ 

 سمسم د



FN 
 سس ی بس

 ىد و هدننزو هلررلز ( ةك رك زلا ) اهالم اذا ةبرقلا كز لاش رد هتسانعم
 جشلا كرك ز لاقب رد هنسانعم كمروب قرانا قبص قیص ی رلعدآ ندقلن وز
 هشیورو قشراق هدرخ هدرخو یدنلوا رکذ هک ردردصم ( كبك زلا ) كز ینعع
 زیقح یشیام و راوخ یسهنحهدنن زو طبالع(ثزاک رلا) طعءرقمیاكیک زیشملاش روند

 كيك وا هلی كماز ( كزلا ) میمد یا هلزاک ز لحر لاق رونید همدآ هروحو

 ءاج لاش روند هحالس هدتنزو هکس ( هک لا ) روند هنسیرواپ كنشوق
 هب هسانوغو ظیغ نالوا هدنورد هلی كباز ( فک زلا ) حالسلا ىا ةك زلا هیلعو
 هدننزو لزلزت ( كزک زنلا ) مغلاو ظيغلا یا ةك رلا هتذخا لاق رونلوا قالطا
 هحالس یا هتدع ذخا اذا لحرلا زکر لاق رد هنسانعم قفلقار بوئلحالس

 ) ةک ازک ز ةاما لاقب رونبد هئروع كو یجق هدنننزو هراثر ( ةک ازک زلا
 قلوالوتسمو رصم هرزوا هنسن ر هل رمسک كنهرمه.( كاك زالا ) ءارجت یا

 ردهنسانعم كلبا لو سيحو ىلوتساو رصا اذا ؛یشلا ىلع كزا لاش رد هنسانعم ۱

 ادب توارطو بات نيكا هدننزو لاعتفا ( كاك دزالا ) نقح اذا هلوس كزا لاقي
 كفاك و هلنترمسک ( یکمرلا ) یوترا اذا عرزلا كدزا لاش رد هنسانعم كليا

 روند هرب ییدن یعور وف كشوق زسا ( كمزلاو ) یرصق كفل او یددشت

 یمدآرب هلیصف كاز ( كمرلا ) روند هنک وک دوخای هنغوربوق هللاب لوق ىلع

 یطغو ظرف هدنفح كنآ هک ان رد هنسانعم قغرقشق بورعلوا هرزوا هسک رب
 هيلع دنشا تح هشرح اذا لوالا بابلانم اکمز هيلع انالف كمز لا هلوا دنشم

 كاکیمزالا ) اهالم اذا ةبرقلا كمز لاش رد هنس انعم قهردلوطو هبنسغ (

 تبضغ اذا لحرلا كامزا لاق ردهنسانعم كلك هبضغ كب هدشنزو باشیشعا

 بضنلا یا كمزرلا هذخا لاق روند هفلنغراط هلنیتعف ( كمررلا ) ادیدش
 ( قجا لوق ىلع روند هد ترتفم زتو لوحو نی راط هلن اعصف ) ةکم رلا

 ناكلمز ) ربصق قجاوا بوضغ لوجت ىا ةكمز لحر لاقب رونید هرودوب (
 ردنداروا یاعلاوا نمضش رد برق ر هدنساصق قشمد هل رسک كيمو كاز

 نب دجا هلیئوکس كلونو ىف كياز ( كنز ) ردیعاا هاکجرفت رب هدنسانعق حالو
 ردبسهبش كنهکنز هلئاصف ( ناتکنزلا ) ردیمسا یدح كنندح كئدحم مان دجا
 لرلوژ هدننزو سلع ( كنوزلا ) یدنلوا رکذ هک. رد هثسانعم ناتکیر

 لوش لوق یلع رونید هرودوم نییروب یالو ینلاص قرهنقلاج هک رد هنسانعم
 هنفرط کیا هلبا ادا بودا كلنب دوخ هدايز . ندنرادقم هکر وند هیسک لوضف
 رک د هلوب رب هدنناذ نکل هلوا ردنا سايق مدآ رب یتسفن یدنک هک ایوک بونقاب

 وه وا رکذ اک ةشلاق لاسبلا ربصقلا یا كروز یا كنوز وه لاقي هلوا
 ۳۳۹ سون توس سن خمس nay ھن
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 هدننزو لحرفس ( كبعبزلا ) یا اذا هنم كءارت لاق ردهتسانعم قغانوا هدننزو
 هدنفع هک روند هسک هدرب یو شعافو راعی لوش هلا هددشمیابا( ییبعیزلاو

 یا یبعبزو كبعبز لحر لاقب هیلوا رتأتم بويا تالابم الصا هرازوس نلیوس

 هلئوکس كنهلمهم یاحو یحف كباز ( كحزلا ) هيف لبق ام یلابال شحاف
 ثلاملا بابلا نم اکحز ربعبلا كحز لاقب رد هنسانعم قلوا هدنامو رف بولیرو "

 كب هبهنسن ربو هبماقا اذا ناکلاب كحز لاقب رد هنسانعم قلوا میقمو ايعا اذا _
 هنسانعم قلوا هغرالا ندهنسن رو یفداذا هنم كحز لاقت رد هنسانعم قلوا نیش

 هلبرمسک كنهرمه ( كاحزالا ) هنع یصتاذا هنع كحز لاش رولوا دم هلغلوا |
 هتاد تیعا اذا لحرلا كحزا لاق رد هنس انعم قلاق بوایروب یسهاد كمدآ ر

 هسان نع هکحاز لاقب رد هنسانعم كلبا دیعب هدسننزو هلعافم ( ةكحارملا )
 لاش رد هنسانعم قعشلقی هنر یرب هدتننزو لعافت ( كحازتلا ) هدعاب اذا

 اودع است اذا اوکح ار لاق رد هنس انعم قعشلق اراو اونادت اذا اوکع ازت
 قلحز( كلحزتلا ) روند هغازبق هکر دیفدارعو هدننزو هفولحز ( هک ولحرلا )

 یفشمرص غاب هک ردیعسا انوشک هدننزو روغصع ( كوج زلا ) ردیفدارعو هدننزو

 ردهنسانعم قملوا یوخ دب هلنیتف ( كرزلا ) رد كيماحز یعج ردناب یرلک دید
 هدننزو ریبز ( كيرز ) هقلخ ءاس اذا عبارلا بابلا نم اك رز مالغلا كرز لاقي
 هدشننزو روبنز ( كونرزلا ) ردندحم یرصبلا درز ییا نیا كرز ردندیماسا
 كنرز نی نجرلادبع ردنداعسا هدننزو دنس ( كنرز ) روند هنلا كننمرک د لا
 هلباهمجحم یاز ( هک رورلا ) ردرلثدحم دجم ن نسح یدیفحو رکبوا ولغواو

 تک روز لاقب رد هنسانعم كعرو قرهیقلاچ یرلنایو یرافانبق هدننزو هحرحد
 ینرازوماهدننزو لحرغس ( كرنوریلا ) ىشملاف اهبینح و اهیتبلا تک رح اذا ةآرملا

 رونبد ید كنوز رونید هرودوب نالوا رروب قرهیقلاج یندب قرهدانیوا ینرانایو
 متلو رونید هبهود زوم هدشننزو روغصع ( كوکعزلا ) هلیصف رک ذپس اک

 " هدننزو یرجا ( یعزالا ) رولک كيک اعزو كک اعز یعج روند هرودو سکانو
 هنمروط بونلکا هجرادقم ر هدننزو هجز ( هکعررلا ) رد هنسانعم لوکعز
 هلنتصف ( تک ر لاو ) هدننزو كش ( كلا ) ةثبل یا ةكعز مھل لاش رونید

 كعروب قرانا قیص قيص یرلمدآ ندنلنویزو فعض هلیصف كاز ( كبك زلاو )
 هوطخ براقب ماذا ىناثلا بابلا نم اکیک زو اک ز لحرلا كز لاقب رد هنسانعم |
 كعرکسو لوزهم یا كز لحر لاش رونید هصخش نوزو قرا كزو انعض ۱
 هوئسب كز لاقب رد هنسانعم قمرقجو ادع اذا اک ز مالغلا كز لاقب رد هتسانعم
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 قلوا نجعتسمو بویم یسحو لصا كمدآ رب ) هلام رتسالا ( ردهر زد رب هدنع |

 هدننزو بحاص ( كنار ) ميیاسحاق اونجهتسا اذا موقلا كمرتسا لاقب ردهنسانعم |
 هاکور روند هنیزاوآ شوقباب هدننزو هک وش ( هک ورلآ ) رددآ هلیبق كجوکر ب
 كنار ( كهرلا ) هنسانعم جوم رونید ۵ هفلاط هدنناسل دادغب لهاو رونبد یخد

 قض» كب لوف ىلع كلتا درخ یک روغلب هدنفلارا شاط کیا یبهنسن رب هلی |
 نرجخنپ هشحا اذا ثلاثلا بابلا نم اكهر "یشلا كهر لا ردهنسانعم كما |
 ردهنسانعم كلبا باعنا ینوناخ هلکلیا عاج هل دش قر هبل امحو ادي دش دز وا ۱

 هر لاقب رد هنسانعم قلوا میقم هدربربو عاتاق اهدهج اذا ةأرلا هر لاقب
 عاص لع یا كهر هل لاش رد هنسانعم حځاص لع كهرو هبماقا اذا ناکملاب
 قخ“ كب دوخاب شلوا درخ یک روغلب هدننزو ريما ( كيهرلاو ) ( كوهرلا ) |

 تس لصافمو ءاضعا نک رروب هدننزو هحرحد( ةکو هرلا )روید هب هنسشغ وا

 قرهلوا كل وملسو قلاص یساضعاو لصافم دارم هک رد هنتداتعم قلوا كل ویلسو ۱

 یغرتسا اذا لجرلا لوهر لاقب ردکع رو قاح.ء مقلاص كشوک كشوک یک قشغاق

 او رطضا اذا اوک وهر لاق ردهنسانعم قالوا رارقبو برطضءو یلاق هلصافم

 ١ لحرلا كيترا لاق ردفدارم هدلوا یانعم هللا هک و هر هدننزو لاعتفا ( كابنرالا )
 | ( كوهرتلا ) یشلاف لصافلا ءاخرتسا ىا كلاینراو ةك وهر هبلاقبو كوهر ینع
 كوهرتب نالف سم لاق رد هنسانعم كعرو قرهنقلاح یک هغعلاط هدننزو جرحد

 هیف لاقب رونید هفلنویزو هکلفیعض هدننزو هرم ( ةکهرلا ) هیشمق جوع یا
 | روتبد هیهفا ناوانو فیعضو زسیوص هلناصف ( ةكهرلا ) فعض یا ةكهر
 روند ید هکهر روند همدآ تعفتمو ريخ یی نایمارپ هحوک هشيار الصاو

 لودح ( كوهرلا ) هیف ریخال یا ةکهرو ةكحر لحر لاش هدننزو هرمه

 لاش روند هیولناق ید هزاو رتو رونید هبوهآ زوعسو هقالغوا زوم هدننزو

 بابشلا نمو كغلؤم معان یا لوهر باش لاشو نیم یا كوهر یظو یدح
 برطضعمو فیعض هدننزو جرحدم (كوهرملا ) ردعج ندنظفل باش بابش هدنلوق
 یرسک كنار ( ناتکیرلا ) فیعض یا وهم ما لاقب رونید هثبش نالوا
 تآ یرلحوا هک روند ههرهم ةعموب یکیا ردهینش ندنطفل هکیر هلبصف كنارو

 لحم یرلک وک بوقج ندنرلجوا كر ینیدشراق یرلک روک ولفرط ییا كنش
 یلاعتهنوعب زج رونید هکیر هنبرب ره رولوا ندنفرط تسوا رویم
 رتا ینفلاص هلبصف تكنهرمهو كياز ( ناك ًازلا ) ( + ةمجعلا ىازلا لصف + )
 لعافت ( كؤازتلا ) رتخعن اذا ثلاثلا بابلا نم اناک از لحرلا كأز لاق ردهنسانعم
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 هرسک كن ۹ ) لاکر الا ( رکذیس اک رونی هر, EE ینسحو ثدلا قوف

 مسا ا ۱ ) *ل اپ ءاج اذا ءامسأا تکرا لاش رد همسانعم قعردغاپ یتلسح دواب

 ا ( 6 را ) كرلا ls اا هرو هلرحو هککر ضرا لا یک هکیکر
 لوس یرلقلی واو یشب هدننززو هرانرت ) هک | رکرلا ( رود هی شوش هدننزو

 یار ) یکرلا ( نیذخفلاو درج ا جے ظعلإ یا هک ارکر اما لاقي روند هنروع

 لئملا هنم و رود همغاب چا نالوا زولیردزص بو را زات هد زو یر لا هموم

 هدر اشا نایلوا روایو راب EN اصمو روما هدتحاح مد # یک رلا همعدوه ¥

 لاسقی رونید همولطو هه رق شوا حالصاو جالع ( كوكرملا ) رونلوا برض
 هدنحا قیایو مولط هد زو لزلزت ( كرکرتلا ) متصاو جوع اذا كوك هاقس
 هنآ یارصف هلئاصف ( ةكمرلا ) ردهنسانعم قغقلاج نوحا قالوا غاي دوس نالوا

 سرغلا فل وم ردكمر یعج روندهربک راب ق اسصقناملوا داخ نوڪا لودو رواد

 روڪ ذم فصو قابس ی اضتقم هكا | ناب هل رامع لسلل زذا هنوزربلاو

 همر لوا هلکلیا صیصخت ه هنوز رب نکلای حراش نکن ردقلوا تفص هدهنسکیا
 فیعضو للل ذضت ةنوزربلاوا سرفلایا ةكمرلا تبکر لوقت یدشناوا هجرت
 ( كمارلا ) فیعض یا ةكمرلا بکرب ةكمر وه لاق رونلواقالطا همدآ لاحعیبو

 رارردش راق بولاق هتم ا هک رد ه۸ هايس ۳ هد زو رحاهو بحاص

 ندسبدو یی رع غمو نادر شقو وزامو دوسا جاز كمار هروک هنناس كنادرفم

 ىلع رود همدآ ناسلرا ندا روا بولوا ےہ قم هدزب ۳۸ كمارو ردبیک رترب بتم

 د وهح وا قم یا كمار وه لاش روند 0 نوغروط یکداج ندکلیاتس لوق

 ناكملاب تم ر لا ردهنسامعم قلوا میقم یاد هد رز هك زو دوعق ) كومرلا (

 كنهزمه( كرامرالا) *الایلع تفکعاذا لبالاتکمر لاقبو هبماقا اذا لوالا بابلانم |
 هب 4تنخا اذا ناکلاب هتکمرا لوقت رد هنسانعم قلخ مقم هدرب رب ییدآ رب هل رسک

 ةکمر هب لاش ردقلزو هکر وند هنکتر لوڪ هد زو هف رغ ) ةكمرلا (

 نکل یدلیا ریسفت هلادامر نول یلوب هرزوا روک ذم هجو فلوم دامرلا نول یا |
 ةقرو هدساسا و ردشلنا نیو ندنو یءهار نامل وا و ناب هلا هرودک هدهباېن

 ندنکنر لوک هروک هرللوقو سپ رولوا زوب قتمارف هلفغوارپسفن هلبترابع داوسق
 O r هکرد_ثللا ناب هلکنر لزق كب هدى دالا ةمدقمو رولوا قتمارفو وق 8

 هود هدنن زو رارجا ( كاکسمرالا ) رظنبلف هنروک لئام ههابس ندنرج |
 هودو دامرلا نولف ناک اذا لیلا كمرا لاب ردهنسانعقلوا زو هدنکنر لوک

 هدننزو رجا ( كمرالا ) كينورعضاذا ربعبلاكمرا لاق ردهنسانعمقلوا نویزو قرآ |
 هد زو روفعی(كومر) ردیدآ عصومر رب اے (ناکهر)روند و هدنکنر لوک /
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 | ةامورف هدنناذ هلدیدشنكفاکو یصق كنارو كنءرمه ( كرالاو ) هدننزو هبارغ |
 تربغ لوق ىلع روند همدآ نالوا فیمض یارداو لتقعو یار قرهلوا سکانو

 بویلسا یتسیدنک هلنمالوا یباهمو عقو هدندنع یلها دوخای نایلوا یسوماو

 ۍج ردكیکر یک یرک ذمو ردهک اکر ینّوم رونید هیسک نالوا زما تالابمو
 فبعض لسفیا كراو ةك كرو كرو كيکر لحر لاقي هلک كنار زدناکرا
 .كيكر همدآ نالوا ليلق ینافرعو زعو هلها هبابیالنموا راتیال نموا هیارو هلقعف

 میش روا كف از علا لبلق یا علا كيکر وه لاقب رونلوا قالطا ملا

 ) لاقت رد هنس انعم قملوا فیعط و تسس هنسن ر هدننزو هحاعم ( ةک اکرلاو

 كر لاقب ردهنسانعم قلوا هقفوو فعض اذا یناثلا بابلانم هك كر *یفلا كر

 *ثلا كر لاق رد هنسانعم قم آ هرزوا شعب ییضعب كن هنسنرو قر اذا *یثلا
 كلیامازلا هننوس كن هسکر یهنسنرو ضعبیلعهضعب حرط اذا لوالابابلانماکر
 .كنهنسنروایا همزلا اذا هقنعیبنذلا كرلاقب یک كمروک قوطهننوب ردهنسانعم

 اذا هديب "یشلا كرلاق ردهنسانعم قلفو بوقص بالا نوعا كلب ید هنجو مجح

 اهعماج اذا ةأرملا كر لاقي ردهنسانعم كلتا عاج قرهشلاچو همجح فرعیل هزغ
 كنار روند هن الوا هح هدا ز ندیتنسح لوق لع هرومغب هحزآ كرو اهدهعف

 هلبرسک كنار رد كاکرو هاکرا یعج رک ذیساک روند یندهکیکرو ردتغل هدهب رک
 هرلاب تأح اذا اكر ءاعسا تککر لا رد هنسانعم قمردغاپ ینسح دولب كرو

 «مکی مشمنآ اولاقو اورتسامهوبشا ریهز ردیدآ وصر هدنشقرش یلس لبح كرو
 ؛(كاکرتسالا) یدلیا ماغدا كف نوا ترورض هدنش«كکروا هبف یلس قرمشب ءام

 هفعضتسا اذا هکرتسا لاقت رد هنسانعم كلنا دع فبعض ی هنسنر ) الرئك 
 نکل بون روک نادنخهو قیطنمو غیلب !رهاظ هک روند همدآ لوش هدننزو درم

 هارت ناک اذا كترم نالف لاق هلوا مکباو زحاع هدهرواو تموصخو لودح تفو

 .صلاخ کیلیاو بولوا تسس یسهینب هکرونید هود لوشو ېع مصاخ اذاو افیلب
 كاکترالا ) یتنلا قوذع وخر یا كترم لج لا هلوا یکلسو قیوص ینعب هبلوا (.

 توهسو نحأع هدهعصاحمو لودح بون روک روذخس | رهاظ هکر هدننزو لاعتفا

 قلوا برطضم هنتوا یربو اکتم ناک اذا لحرلا كترا لاش ردهنسانعم قلوا رولوا

 .بویلوا بلقلا نئمطم هدنننن صوصخ ریو جمرا اذا *یشلا كترا لاق رد هنسانعم

 .هلزاز ( ةكركر لا ) كشاذا همان كترا لاش ردهنتسانعم قلوا هدههبشو كش

 ,لاقب و فعض اذا "یفلا لرکر لاقیرد هنسانعم قلوا فیعضو نسرف هنسنر هدننزو
 :ندیننسح دوخای ینسح یک كر هدننز هنیفس ( ةكيكرلا ) فعضیا هکر کر هب

 وهوا لبلق رطم یا ةکیکرو كرالا انباصاام لوق رونید هرومغی نالوا هحهدایز

 یو



 نا HESE كع روب رانا قمص قیص یرلیدآ هود هلنا صف ) ناکترلاو ۳

 كنه زمه( كان رالا ) هوطخ براقاذا لوالا بابلانم اناکترو اکنرو اكتر ریعبلا كتر

 اذا ریعبلا تکترا لوقت رده انعم كروب هرزوا روک ذم هحو یهود هلل رسک ۱

 ردوراد یرلکدید تكنسهدم هک ردبسا ج“ ادص هدشزو دعقم ) كنرملا ( ۱

 عب هيا تالک ندنآ نکل ردروجمم یس هنیض هکردهأکرب هلئیتعف ( كدرلا ۳ ۱۰

 (دورلاو) هدننزو رهوج ( كدورلا ) ردشفلوا فرصت یراهلک كدورعو كدوز
 ردهکدورعو هکدورغنّوم روند هناوح هزانانثتسم مادا بوخو ربلدهدننزو رهوحجم |

 قلا انسح امبنا وفنعف یا ةكدورعو ةکدور ةيراجو كلدوعو كدور مالغ لاقي
 رولوا یعابرهدنروصویو ردزئاج هدقلوا حوتفم یرلیم كنبرلهلک هکدورعو كدورمو

 ینزو سب رولوا لصالا یعابر یک رکوبح بویلوا لوعفم مسا ندهکدور تعي ۱
 ةدیسر هدهلنراع ما یا دور باش هدنباب لعوف هدرهمو رولوا للوعف

 هن رخ( کدو را) یظتبلف ردن ندان لوق هکدوز یتا یر دیدن رد لا
 ین اقا هکدور لاقي ردهنسانعم كلا لزوکو قاب لزوک یهنسنر هدنزو

 هرهوح هلا همش لاذ ) هک ذورلا ( ردیدآ لحرر هدا زو دعقم ) *] د ( ۱

 هللاهحوتفم لاذ( ناکذار) ردكذاوریج روند هغالغواوه«یزوق كحوک هدننزو |

 یاز ( كيزر ) ردنداروا دماح نب دجا نداهقف ردیدآ هبرفرب هدنساضق سوط
 ردلداع كل ولغوا كعيالط خاص كل« نالوا ره ریزو هدننزو طیبف هللا هم

 ةيحللا ریبکلایا كشر لجر لاقي رونیدهمدا والاقصابق هبرسک كنار ( كشرلا )
 یرلمدقنو قبس دراندبا شراب قواو ردهانعمو كشر ید هدیسراف هکر يد ججرثم

 لامعتسا هدر وح یاتعم هدعب هلفاق یدنا قشر یلصا روند همدآ ندا راعثودع أ

 ىنظفل قشر فلوم نكل قبسلاق ةامرلا لع دعب یذلا ىا كشروه لاقي یدنلوا ۱

 كنهسک مان یعبطلا دزب ییان دیزب كشرو ردشمالبا یرکذ هبانعموب ددنسهدام |
 یظفل كشر هک اد حراش یدیا رصع ناک هدیاسحو شئارف لع هکر دیبقل |

 للفن یزوح نا هکر د مجرتم ردلوقنم ینیدنلوا قالطا هماسق هدنناسل نویرمضب

 بوربک برفع ربیکرب هنحا یلاقص .هصکرب شعا كوب كب اقص روز هرزوا |
 هلکخد هرفع كشر هليا "هموم ءار هدیسراف شمالوا هاک آو شلاق نوک چو

 یریمد هج رک شما و یبقلت بنش رلشاللا بیقلت تكشرهروم هلباهروسکم ار ابیرعتت ۱

 داض(لاضرالا)ردشع |عیجرت ینروک .لقنكثحراش قجاردشلیا لفتیهیاکحوب ید |[

 هنیعكضرالاقش ردهنسانعم قجا بوموب ی ردیب یرازوک هدننزوا رداهلیا هی |

 (ذکاکرلاو) هدننزو بارغ (كاکرلاو) هدننزو ريا (كيكرلا) اهو امهضمغ اذا
 س ل ی حج ۰



1 ۱۰۷ 

 هک رد هنسانعم بلق تابح هدننزو هلزلز ( هک ذک ذلا ) (+ همحلا لاذلا لصف »)
 ةايح یا هک ذک ذ هبلقب لاق ردنرابع ندنطاسناو تحار لاک كيلق

 لاق رد هنسانعم قم ردشراق یهنسئر هدننزو كبس ( كيرلا ) (+ ءارلا لصف »)
 لاقب رد هنس انعم كلبا حالصا یدیرتو هطلخاذا لوالا باسبلانم اکبر *یلا كمر
 هاقلا اذا االف كبر لاقب رد هنس انعم ققارب هروماچ یمداریو هحلصا اذا دیرثلا كير

 اهلعاذا ةكب رلا كبر لاش رد هنس انعم یقعای ماعط یراکدید هکیرو لحو یف

 طلتخا یا كتراف هكر لاش رد هنس انعم قعشراق هدننزو لاعتفا ( كا رالا )
 قلواهدیروش یشیا كمدآربو عقواذا لحولاف كبترا لاقب ردهنسانعم قاب هروماجو

 قشراق بویلیوس قچآ یزوسو هما هيلع طلتخا اذا لحرلا كبترا لاقب ردهنسانعم

 یر بوشلرا هغازوددیصوعتعتناذا همالک یف كئرا لا ردهنسانعم كل: وسقشالوطو

 هنیفس(فکس رلا)برطصا اذاةلابلاق دیصلا كن رالاش ردهنسانعمقلوا برطضمهنوا

 هنیرزوا هجهاک و رونلوا بیرت هلغاپ و شک هک 2 ولرد رب هدننزو

 و ۳1 ید كنبراکاو رلردبا ز حط بوپالوب یاب هلا کو "نوا اب یادو
 لکا هک زسەديا بیرت هکیراکا ردحآ ینراق ینعی + هلاوکیراف نارغ * للا

 ریشدت ینکیدلیا دلوت یلغوارب هدکدلک هندروب ندنابی یبارعارب هکردوب یلصا هبلیا
 ماری هن ینالغوا لوا نب ینعی هرمشاما هلکا دنشپ هب عنصاام هرشب» یبارعا رلیدلیا

 سپ یدلیا داربا یروبم مالک هدکدتشیا یمالکوب یوناخ یدد ی هجا یمع هی

 یصیعی هماو یلطلا فیک هرکصندقدلوا لصاح عبشو لکا مات بوبا هکییراک |
 رونید هغی نایلرا نددوس هکیرو یدلیا راسفتسا ويد ردهحن یلاح كنسانا هللا

 هدننزو ریما ( كیرلاو ) هدننزو درس( كيرلا) رونید هبوصقشراق هلبا روماچو
 زونید همدا نالوا شوشمو طلتخو هدیروش یشیا هدسننزو فجه ( كيراو )

 كير لحر لاقب روند همدآ رییدتلا لیلق هللا فیعض هدننزو فتک ( كرلا)

 | لاقى ردهنسانعمقلواشروم شراق یشیاكمدارب هلنینحف ) تك رلاب )ةليحلا فیعص یا

 باشيشعا ( كاكيرالا ) هرما هیلع طلتخا اذا عبارلا بابلانم اكبر لجرلا كبر
 واوا صالانع هلاب را لاقب ردهنسانعم قعروط ا ندهدامر هدننزو

 اذا هأر ای را لاش ردهنس انعم قلوا هدب روش یس4شی دا و رکف كمدآ رو

 ردهب رقر هدنساضق نانسزوخ هلع كنابو یصف كنهرمه ( كىرا ) طلتخا
 | رجا ( كيرالا ) ردنداروا ییرالا لضفلا دجا ن ىلع ندمالعا رلربد ید قبرا
 بولوا هايس كب یرلنایو یرلفلوق لوق ىلع روند هب هود هايتس قثمزو هدننزو

 هنیتصف ( تنرلاو ) لس وگو یصف كنار ( كترلا ) هلوا قنمزو یراری اس



۱۰۷۳ 

 نیو دوا یجو یذو * مد یذ مالعا نزواج دقو لوفاو « ومشا رع اش ما ریثک

 زوم” لوش هدننزو ذغنق ( كدندلا ) ردشلوا عقاو هلیسهغیصمج هدنتب «كناودلا

 لير لبرت یرلتا كنس هد وک نکر روب ن دنکل زو كب هک رونید هن ویق چوق
 كم زا هلیصف كيم ( كادملاو ) هدنن زو كوش ( كو دلا ( هلوا رانیوا بوب هود

 هنسانعم كلا عاجو هقعساذا اك ادمو اکود كودي *یفلا كاد لاقب رد هنس انعم

 كمشود هیننفو اغ وغو شروش س انو بهعم اج اذا ةأ رلا كاد لاش ردلمعتسم

 قلوا 4:سخ ند رب قاخو طالتخاىف اوعقو اذا م وةلا كاد لاش ر د هنس اعم

 م وقلا كاد ل اش ر ديا قصس ىنع وج كل هتسخ هكاي وک ز د هنس انعم

 هتغاذا االف اد لاقش رد هنسانعم قمردلاط هغعاربطدوخای هبوص یمدآ رب و اونصماذآ

 كحەزاو راد كرلراطع هدننزوربنم ( كودملاو ) هلیصف كم( كادملا ) بارتوا *امق

 هتم وصخو اغوغو روشو رش هلبععو یصف كلاد ( ةكودلا ) رونید هني رلبق اس
 رش هدننزو لعافت ( كوا دنلا ) ةموصخو رش ىف یا ةكودف اوعفو لاقي روئید

 لاقت رد هنس انعم كمشدیا قبضت بو رک هنیرب یر هد هبراحمو عازنو اغوغو

 دوخاي زاربش هلنیتصف ( كه د ) ةم وصلاو شلاق اوشب اضن اذا وکو ادت
 ( كهدلا ) ردنداروا دیج ابا نوراهویلع ندنندح رده رقرب هدنساضق طساو

 *ءثلا كهد لاش رد هنسانعم كقکوا بودبا هزر هزر یهنسنر هلیصف كلاد
 لات رد هنسانعم كفكج بوصب هلقایاو هرسکو هنعطاذا ثلاثلا بابلارم اکهد
 اهئطو اذا ةأرملا كهد لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلیا عاجو اهئطو اذا ضرالاكهد

 € كالاهدلا ( رددآ هر زجر هدننایم هشيحر هلانع رم هدننزو رفعح ) كلهد (

 (٠ كيدلا ) رونلوا قالطا هرل هبت هایس جاقرب فورعم هدیرع ضرا هل يصف كلاد
 هکرولوا هاکو هدننزو هدرف ردهکیدو كلایداولوید یعج روند هسورخ هل رسک كلاد

 ردعقا وهدنعا رصم * قز توصد تك دلا تفزو هوشا هکد تن روئلوا قالطا هدهغ واط

 راهبو نوعغبلوا یلصخ سورخ رو سرا قالطا همدآ نابرهمو قفشم كيدو

 هنسانعم ف ا رود هنغایا جاسورد یحم هنناس نوات هک ایوک روئلوا قالطا هنس وم

 زونلواالطا هکیک یرموب نالوا هدندرا یراقلوق كاد رار یعجو درفم هدنو
 ردیبقل كرعاش مان مالسلا دبع ( نجلا كيد ) ردیبقل كندحم مان یسومنب نوراهو

 رونبد هرب قوج یسورخ هلیعف كيم ( ةكيدملاو ) هلیعو ىحف كيم ( ةک ادا ) |

 ترملشک سورخ هلرسك كرالاد( كدكد )كيدلا ةريثكىا ةكيدمو كادء ضرا لاق |
 اهل رو وهو كيدلل دد نولوش ی

 )٦۸( ثلا



 0 هکع روب وذ ا قر هر دشواق بواب راص هنساوثا ليڪ كمالو كلاد

 1 تبث هدنسهدام لود فلوم ینو هل رمسک كمالو هلا هرم روند ید كبلآ اد روند |

  ردهینقت ندنسهدام لاودوب هسخوب ردها رظن هنظفل ارهاظ یت هداروب ردشلیا |
 | ( كعلدلا ) ردكيلآ اد یعجج رونید هعظع ما هل یعط كلاد ( كولؤدلا ) رظنیلف |
 هد زو كولش ( كومدلا ) روتید هب هقا هلوماسول هثح یموب هدنن زو رفعح |
 ۱3٩ تشرما ادا والا بایلا نم اکومف بترالا تکمد لاق رد هنساتعم كم رکس تغرم |
 ا تد لغ رو هتسانفم قلا وزوب ېک يمهاخن هره« هنسنرب و اهودعف |
 || لاق رد هنسانعمكغوکوا یکنوا ییهتسنرب هلیصف كلاد ( كمدلا ) سلما راصاذا |
  سعشلا تکمد لاق رد هنسانعم قلوب عافترا شنوکو هنحط اذا اکمد *یثلا كمد |

 زا قعثاروغپ ه هقانو هلتفاذا ءاشرلا تكمد لاق رد هنسانعم تكکوب بیاو تعفنرا اذا

 اإ نیتمو بلص هدننزو روبص( كومدلا ) اهبکر اذا ةقانلا لعغلا كمد لاقي ردهنسانعم
 ۱ بالود کا ارا ركب لوق ىلع ؛رونید ه مراقم نالوا نود زق رت دواي نالوا
 1 ۱ ومد ةركب لا هدننزو كع رولک كمد یعجب روید هبهراتقم نالبشوق یسهود

 |. رهش لاقب رونید هثیش لماکو مات هدنن زو ریما ( كيمدلا ) رد هنس انعم هبه ادو |
 اإ كن انس نب ةبقع هدننزو روبص ( كومد ) هنس انعم علل رونید هراقو مانیا كيمد
 ۱ عقاو هدنع ارصم + كومدلا یهو ورع نا انا * وبشا هل رحاراماو ردبع"ا یسرف

 ۱ نالوا راد هلتع رس رد هنس انعم هعیرس ردنفص هکلب بویلوا یعسا كسرف كومد |

 | ردشلنا مو هلکللا دبق هر زوا قلوا سا یره وح ردتشلیا هبنشت هنام ت

 ( كامدملا)هنسانعم هلمطم رونید هوغالقوا قحهجآ هققوب هدننزوربنم ( كەدملا ) |
 موبلا ینابلا عفر لاش رونلوا ریبعتروق هک رونید هنس هرصر كنان هدننزوبارح |

 دیدشو یوقناقنایطهدننزو لحرفس ( كمكمدلا ) ؟انبلایمفاسلاوهو ادحاو اکامدم
 هشاط نیصاب قلاوی یک هلک هدننزو روفصع ( كولمدلا ) رونید هنا ویحو ناسنا

 | جرح دم ( كلم دملا ) ریدتسم سلما رجح یا هلولمد هدیو ءاج لاقي رونید

  هبهنسن قصعوراومهودنوف شلوارودم هرزوا ما ریودن بونلزود هراپکی «دننزو |
 | جرحدن ( كلمدنلا ) قلخ یا كلمدم مهسو رجحلاقب یک یرلقلاوب هعلق رونید
 | دو كلف اذا ةيرالا یدن كلمدت لاقب رد هنسانعم قولقشرغا یسهعزیق هدننزو

 روذلوا لامعتسا هد هلیرلهبنب عجو هیئت ردیدآ عنصومرب هدننزو رهوح ( كنودلا )
 . ناداکی هوبشا ییدلیاداشنا هدنفصویودع تدش كنشوق هود یکیا لبقمنا هکهتن |
 داريا هلیسهفبص هيث هدنتیب ه ن انتسنی رعسلا داتقلا تاذو « ةولاو نيكن ودلا نب |

 دک ردك د و 3 نارا زاوا حاسم ندن رایرد جیب یرلودع هل دش هکایوک ردشلبا
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 یس هلوقم امرخ_هدننزو مظعم ( تكکدلا ) ماتیا كيكد موب لاق دوا س 1

 ردهنس انعم ماف واتط یسهلوقم ام رخ هنزوب رف لهحوا ( كيكدنلا ( هریغو ر

Vi NUN 
 هک هی

 لیزر یا كکدم لظنح لاش روند هن زورق لهح وا نالوا لوک اب هلا هنسلک

 یبهنسنرب هلیئوکس ناری كلاد ( كلدلا ) هطلخاذا رقلاب لطنملا تاكد لاق
 لوالا بابلا نم کلد هديب "یشلا اد لاق ر د هنس انعم قغ راو كغ روس هلا لا

 رهدلا كد لاقي تیم هنس انعم كا لاعم وکو بید ۳ هکعدو هس اذا

 قم رارص لوق ىلع قاب شنوک هدنن زو كولس ( كولدلا ) هکنحو هدا اذا االف

 تکلد لاش رد هنس انعم قلوا لئاز ند اعس طسو دوخای قء راو هلاوز دوخای

 ( كيلدلا ) ءاعسا دیک نع تلازوا تلاموا ترفصاوا تب رغ اذا اکولد سعثلا

 یرلکدید مرعثوخ راناکرتو رونبد هغارپط ینیدرواص بودیزو لی هدننزو ریما
 بتر ندقوف هللا امرخ لوقیلع رار دیا بیئرت ندد وس هلغی روند هکج هبب
 ردیدآ تار و رو د زوا نالاو دب رلا ن٥ ماعط وهو كرل دلا انمعطا لاش رولوا

 ۷/ رش یک امرخهزاتو رند هرکصن دک داکود یعج روند هند رم كل رجا درو

 ردب رم كلک یم رق یاس كيلد لوقا ىلع راربد كيدلا مرصاکا هدماتش رولوا
 هدنع رولوا هیدش هند داد امرخ هزا هدنوااحو ردق یغورف امرخ هدنرجو مرج

 رد سفم هليا هویم یریکدید كلیح كيلد هدنادرفم شعب راردیا ادهاهنیر یر

 هب رصوراذکراک شلناتسراءهطاصموروما كيلدو رد رفاقلوا فرحندنا كلبجو
 سرامدقناک اذا تكيلدلحر لاش هدننزو قنعرد كلد یعجروٌلواقالطا همدآ راک

 رد هنسانعم قفلیوخ بونلتعیبط هلا یوخ رب هدننزو لعنت ( كلدشلا ) رومالا
 قح هردثوغوابوروس هند هدننزو روبص ( كوادلا ) قلخ اذا هبكلدن لاقي
 هریغو بدطنم هب تالدىام وهو لولدي كلدب لاق یک نهدو تدط روید, هه

 ةعلقرب هدنساضق باتنیع كولد هکرید جرتم ردبدآ عضومرب هدنبارت بلح كولدو
 ینثمو ردلتشم ینرات"هب دق ینا ردشلوا هرببک “هب رقر الاح بولوا هچدق
 نالبغاص لوا ندالوا ةقيفهدنزوهمام ( ةكالدلا )ردشلیا رکذ هدنرب كنيدي اصق
 دامو هدنن زو لوکدم ( كولدملا ) یدنلوا رکذ هدنس هدام هقیفو رود هد وس

 | رونیدهمدآ شفلسروا هلمارا هدنبلط هنسنربو كوکدمیا كولدم سرف لاقب ردیف

 | شلواهدوسرف بونلسرواكی هاريس ثرثکو ةلاسملاف هيلع حلا اذا ۵ ولدم"لج را
 ¦ تالداذا هولدم ریعب لاش رونید هننالوا كلکشوک هدنرل د دواي روشد هەو

 | تلدهبلاق رونيدهكلكشوك هلنیتصف ( كلدلا ) كلد هیتبکرق. یذلاوهوا راغس
 رد هنسانعم قمردنلایوا ىنقح كمدارب هدننزو هلعافم ( ةکلادلا ) ةواخرو
 (كيلاودلا ) ردبدآ .كحوبرب هدنن زو همه ( ةكلدلا ) هلطام اذا هكلاد لا
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 روند هک وا لدو اهمطو اهنفد اذا رثبلا كد لاقب رد هنسانعم یتهرصاب بوتروا
 مولعم ءان لوق لع ردهتسانعم قلوا هتسخ هليسهغيص لوه كدو هنسانعم لت

 لحرلا كد لاقب هنسانعم كليا نوز تلعو ضم ییدآ ر ردلمعتسم هرزوا

 هلیصف كلاد ( ةكدلا ) هفعضا اذا ضرملا هكد لاقوا ضرم اذا لوهجلا انب ىلع
 ویقو هدنک وا وړق هک رد هنسانعم ناک دو روند هغلموق راو هو زود ید وب
 رونبد نیش یسهلوقم نکس و دی نشا مس نوا قعروا هدشفلارا

 هطوغ هک دودعقال ءالعا مطسب ءانب وهو ناك دلاو ةك دلا ىلع دعقب هتأر لوقت
 یرلیرهوو هیکنا كرار هدننزو لاعدنا ( لاک دنالا ) ردیدآ عطوم رب هدقشمد

 (٠ كدلا )كدلاف ناکلا كد لا رد هنسانعم قلوا ناسکیو رار یروقح یرفاجو
 هد رقردهکک دیعج روش دهغاط مداینیش هری و روند هب هنسنی روی ویربا كهل كلاد

 نه نیقب هرب یدقرا یصی ( كدالا ) رک ذبس اک رولوا عج ندنظفل كداو هدننزو
 3 روا یخ دواي و رهظلا ضی رعلا یا دا سرف لاش روید ا

 ) ءاک دلا 3 همانس فرمغد موا هلماتسال یا لدا لج لاش روید ههود فکر ا

 ثاواک د ج رونید ه همت قعلب كجوک نایلوا ظیلغ ردشنوم هلددشت كفاک ,

 دوخای نسل روا ءاک دو ردقوب یدرفم ردلمعتسم هلیسهغیص عج لوق ىلع
 هنکلزسجک روا كنهود ردمسا هلتهف ( كك دلا ) رونید هبهقان ولجک روا یمب

 هنآ منصایو قصاب یرلقحالا ( كوك دملا ) رونید هنکلولجک روا یمی دوخای |
 هدتنزو نامر ( ناکدلا ) هک یار شالا: یا لوک دم سرف لاش روئید

 1 راهور هکح رد حراش ر روند ون شن یسهلوقم و یکسودس ع طرسه ی هک د

 دعقإأ ءالعا عسي ءان وهو ناکدلا ىلع دعقب تار لوقت E هلی دمع

 هل زمکو یحف هزرللاد ( ل دک دلا ) ردیدآ هبرق و هدنس اضق نادمه ناکدو |
 1 بو روا یرلرب E هلوقم قدشحو هردو روقح هدا زو را ۳ ) دادک دلاو )

 | رونید هنلموق نالوا قشپای هرب لوق ىلع روند هغلموق نالوا ریارب سب هلبارپ
 7 هلادکد و هرکدب ملت لاش روک ید کدو هل راکد یعجج روند هص را وانظلغ دواي

 | هح رحدم ( ةكدکداا ) ظاغاب ضرا یهوا ضرالابدبتلموا یوتساوسکت لمریا
 هک و ء دم یا ء؟دکدم ضرا لا یدنلوا 9 هک رد 4 سساتعم هکوعدم هدننزو

 1 یک روئس هدن.س هر وح هک رونید هّص را لوش هدننزو ۸6 ملی هک و کدملا ( ۱

 ( ةکدلا )هوا رد تاباتاب یراک +:ثمروبولوا راومه بویلوا یریاکتموت
 رود هب هب راج ناقنایط هحوک هشیا راکشیب تیانب هدننزو هکصم هل رسک كيم

 ینارصش اا قاطا رب هب كنم لماکو مان دن زو ربا 3 كيکدلا ( 1 ۱
 3 دو چه رج نر ی یی

 سەك

۱ 
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 | (ثونردلا ) هرسک اذا ضوللا كمرد لاق ردهنسس انعم كلنا هاو بارع هر
 هبهعشود هنوکرب دوخایبون سنجرب هرسک كلاد ( كيردلاو ) هدنزو روفصء
 ) ك سودلا ( هدننزو جر ز روند ید كنرد رونید هب هلق لونردو رونید

 هل رصق كفلاو یصف كنيسو كلاد ( یکسبدلا ) رونید هنالسرا هدننزو رهوح
 | هلصف كلاد ( كعدلا ) روند هب یروشس میظعر ندې و نویفو ندنشوق هود
 بوثلا كعد لاقی ردهنسسانعم قلق عالم بوردیک ینتنوشخ هلکیک یسابل یکی |
 ردهنسانعم كلا داقنمو مار ییعشدو هنذشخ نالا اذا ثلاثلا بابلانم اکعد سالب

 اذا بارتلاق هکعد لاقي رد هنسانعم كمهلب هغاربطو هنیلاذا مصلا كعد لاش

 هدننزو دناعم ( كعادلا ) هکلد اذا مدالا كعد لاقي رد هنسانعم قغواو هه

 كعادم مصخ لاقب روئیدهمدآ دیدشودنن ینموصخ هدشننزو وربنم ) كعدلاو ( ١

 هنکحو قوو روند هناونو فیعط هدننزو درص ( كعدلا ) دلا یا كعدمو

 | لاق روند همدا وکتوا زانپ هدننزو فثک ( كعدلا ) ردبدآ شوقربو روئید
 یرلتموصخ هنر یر هدننزو لعافت ( كعادتلا ) جوجل یا كعد لحر

 | یر هدشا غواو مهتموصخ تدتشا اذا موقلا كعادن لاق ردهنسانعم قلوا دتشم

 اوس رغاذا برطاق اوکعادن لاقب رد هنسانعم كعثرود بوروس هوا یر ینرب
 كلویو روند هیهود كولبر هکر دیفدارعو هدننزو هفعد هلبعص كلاد ) ةهععدلا (

 قج هلنبتعف ( كعدلا ) هننسیا قیرطلا ةكطددخا لاقو روید هننرمصكلشیا
 (ذکعدلا) .قج اذا عبارلا بابلانم اكعد لحرلا كعد لاقب رد هنسانعم تنوعرو ۱
 | ولدقاسج نالوا یادقاو تأرح هکعادو روند همدآ نفعو قجا ( كعادلاو )
 قالطا هئروعو را روئید همدآ نامش هلیرسک كلاد ( ةباکعدلا ( روند هنروع

 ( ةکو عدلا ) نوسلوا رودوب كركو شیرع كركو لیوتط كرك روئلوا
 ندنالمهم هلتلوا رجوک بوئوق قوج سان کا هک روند هز لوش هلق وا

 تناکاذا ةكوعدم ضرا لا هلوا نفعتمو ثولمو راد ندنالضف راوطو
 (كدلا) كلذ نوهرکب محو اهدسقن یتح لاوالاو لالا راثا رثکف سانلا ابرنک
 لاقب رد هنسانعم كالا درع درخو هزر هزز بوش یسهلوقم راود هدننزو كش

 روند هغلموق راومهو زود كدو همدهو هقد اذا لوالا بابلا نم ك د طلا كو

 رد لوک د عج روند هناکم راومهو زودو هلرمسک كلاد رولک اک د یمج
 ینزوفج رقاچو شقوو شنا كرب رولوا ردصم كدو وتسم یا كد ناک» لب
 لوالا بابلا نم اك د ضرالا كد لاقب رد هنسانعم كقلزود یک یسهنخ هره«

 | كليا زودبود بوکج قاربط هرب هجروقجو اهطوبهو اهدوعص یو اذا
 | هلغاربط ییویقو اوسو بارتلاب ارنرفح سبک اذا ضرالا كد لاقب رد هنسانعم
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 ۱ اوک رادن هلصا ةيالا [ اعیج اهبف اوك رادا اذا ] تح یلاعت هلوقو مهلوا مهرخآ ۱

 | كرادا لب ] یلاعت هلوقو یدنلوا لاخدا هزمه هنلواو ماغداو بلق هلاد هات ینعی
 | قولل ىرالع ینعی اهمآ نم مهدنع لعالو اهلك اولهج یا [ ةرخالاق مهلع |

 ۱ هدنلوف هتچر هللا هکر ادت هک رد ح راش یدلو تیا هدنصوصخ ترخآ صا

  هدبا لاصبا یتتجر هک هشت هلیتجر اکا لاعتم یادخ ردهنسانعم قول كرادن
 | ییدشود هنبدرآ تآ ردردصم ندهلعافم هدننزو باتک ( كاردلا ) ردکعد

 | هتل اذا كارد شحولا سرفلا كراد لاقب رد هنسانعم كشتي ندندرا كنيشحو و

 نمبییعهنعهبعننا اذا *یشلاكرادلاقب ردهنسانعم قاقهجدرا كنز ىر یهنسنرو
 هدنحالطصا ضورع لها هلیسهیب لعاف مسا ( كرادخملا ) ردیدآ كبلك رب اردو

 || عفاو ترحم فرح ییا هدننس نکاس فرح ییا هدنا هک رونید ۵ هبفاق لوش
 | لوعفو یک لعف نلوعفو ردعقاو مالو نیع هدننب نونو فلا هک یک نلعافتم هلوا

 قاع لوا نکاس عقاو هدننب نیک رع هک ایوک رد هلینوکس كنالوا مال هک یک لف
 | یرلهرطق كرومغي ( كيردتلا ) ردشلوا بقاعتم ینرب یر تاک رح هلنمالوا
  هتسنرب ( كاردتسالا ) هرطق عبا اذا رطلا كرد لاقب رد دنسانع» كمك ود ییردیپ

 ۲ ءیشلاب "ینلا كردتسا لاق ردهمسانعم قلوا هدندیق كلیا لا ردا یهنسن رز هلا

 | ینآرو لوق نالوا اطخ راربد باوصلب طلا كردتسا الثمو ۵ هک اردا لواح اذا

  ییهنسن نالوا توف كلذک هسلوا هدنبلط كمروک یتسهراچ بودا كاردا هللا وص
 | هاب هلرمسک كلاد ( ةك ردلا ) راربد هنافام هردتسا هسروتک هنب رب هلا یثرب
 ا كاي هک روند همرصو 4هشناق لوشو روید هنکلیا كنشاب .شیرک ندارن
 ] ( ةكرادملا ) روند هبهجراب یرلک دلکا هنالوق هصقو رونلوا لضو هنشبرک
 | ةك رادم ةأرما لاقب رونلوا قالطا هتروع نالوا نعوط ندعاجج هلیسهینب لعاف مسا
 ] وصرب هدندرو عوب ربونب هدننزو هنسحم ( ةك ردلا ) عاجلا نم عبشتال تناك اذا
 ۱ ن هک ردمو رونلوا قالطا هک ردم هه موب نالوا هدننب كزوما ییاو ردیدآ
 1 كسرف رب هدننزو نسحم ( كردم ) یدنلوا ناب هدنسهدام قدنخ سالا
 | ردندنناصالیفطلاوا یرافغلا لردمو ثراحملا نن كردمو دايز نن كردمو ردیعا

 1 هدننزو ماطق ( كارد ) ردندنتعبا رد هدننزو ریبز هک كرد ن دلاخو
  هدننزو هنیفس ( ةكيردلا ) كردا ینعع كارد لوقت هنسانعم شتب زدما لعف

 | هدیرط رونلوا قالطا الأم دوخاب الاغت رونید هراکش ندیک بولپروس ندندرآ
 | مطب نالف لاقب رونید هننوا یادغب صاخ هدننزو رفعج( ٌكمردلا) رد هنسانعم
 ( كومردلا ) روید هغاربط قتشمویو یراولا قبقدلانم زا ىا كمردلانم
 لوفیعكاتهدننزو هحرحد(ةکم ردلا )هنسانعم هسقنط رونیده هکلاقهدنن زو روغصع

 براقوا ادعاذا لحرلاكمرد لاق ردهنسانعم كعرو قرانا قیص قیص یرلعدآ
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 قلوب ینلاک هحرد بوشرا یقو كن هنسنرو هقح اذا هکر دا لاقب ردهنسانعم ۱ ۱
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 یهوبو و زانقط ةليس هب رفصم ( ةكيبلا ) رد ىلهذلا ىس نب دج ن ۱
 ( كايتحالا ) ةلتك» ةربصق ىا ةکینک ةکببح دارا لاش روید هنروع رودو

 ردهانعموب ید كابتحا ردهنسانعم قلراص هنسهماج یکرریک هدنک هدننزو لادن

 هبیتحا اذا هوب هلاتحا لاقب
 یدح كئدح مان رذنلا نا ریثو هلنینعف ( كبخ ) همجعلا ( » هالا لصف « )
 هدننزو قرخ ) كرا ) ردهبرقر هدنساستف جب هدننزو دنس ( كنبخ ) ردیعسا

 جل اذا عبارلا بابلانم اکرخ هيف رخ لاش رد هنسانعم كلئا رارصاو ج

 هلاصف ( ناکرخ ) ردیدآ هر نحر هدسر اف رګ هدننزو رحاه ) جراخ )

 ) تشخ )ردیمسا یدح كئ دحمان كللادبع هلی كماخ ( بافت ( ردیدآ هلعر هدا را

 ردبعسا ی ردب لرمسفعدوادو ردیقل یرواسدلا هلا دبع ن قضا ندنیپ دحم هل يمض كناخ

 یطظفل تكشح وبشا ردر وهشم ظعاو ردهدنن زو ناغع هک ناکشخ ننیسحنبهارباو

 ردمدآ هدلب رب هدنتلاپا نارکم هلنینک اسب هاقتلا ( كشاخ )روند هب یروق هدیسراف

 شلك ردهنسانعم هفانرک هدننزو هما ( ةک ابدلا ) ( « ةلمهلا لدلا لصف ۰ )
 هکیشنب ندندرآ كمدارب هلنبتصف ) هل ردلا ( روند هنک ونک نالق هدحاا كغادب

 یا ءاقشلالردنم تكیذوعا تیدحا هنموح راشلا لاق ردعءا هنسانعم قال روند

 ندهنسن یعیدلوا یلاخ كمدانالوا قح بحاص ندنملط هکر د هنسانعم هعنو هقال

 هل ردنم تلکر داام لاق هنمو ردتغل هده وکس كنار هدن وب یک ناعخ ردن رابع

 یعج روند هنب رعف تبیان كن هنسن ره ردو ةعبثلا نم قلا وهو هصالخ لعف

 هک ونیدهنس راب تبیالوشو ه رعف یمقا یا رصلا *ل ردصا وغلا غلب لاق ردلا ردا

 هب وصبیالصا بواک هرابلوا هب وص هک ان راردناقاطاودنن هنف رطندهغوقكنسایوق

 روتیدهب هو هبات و هب هقمط نالوا ی رغوط هب یعاشا ردو هلوا ظ وغ ندکج روح بوی |

 ندتنح بتا هلنهح و رواک تاکرد دیعج رد رابع ندنالوا هی رق وڄ رد هکدتن |

 جرزخ هلا سوا ) هد ردلامو ) رونلوا رببعت هلا ناکر دندنهج لها لزانمو هلا تاج رد

 قول تكمشش و تعش ربا هل رسک كنه مه ) كاردالا ( ردفرعم CA هدننایم

 بونکوت هنسنرو یهتناو هنقو علب اذا "یفلا دردا لاقب_ردلمعتسم هن داعم

 (كردملا) هدننزو دادش ( كاردلا ) یفاذا "یثلا كردا لاغ ردهنسانعم قملوب انف | ا ۱
 كارد لجر لاقب رونیدهمدآ نالوا كاردالا عرس هلبرلهبنب لعاف مسا ( ةكردلاو ||

 لعافت ( كرادتلا ) رديم-ا لحررب اردو كاردالا میس ىا 2 هل ردمو
 قحاذاموفلا كرادن لاق ردهنسانعم تكمشت هنلوابولک یرخآ كنعاج رب هدننزو ۰



 ۱ | ىسەكجكنەقان رگ رو هب هتک ۱۳2 وولد هشباق یا لود راه تیره هات

 1 | راردا دن هننوب كکشوک هلاک ینحوار كپيا بویلغب هليا بیارب هنتلآ

 ] هاد ولن لزوک هدننزو هنبفس ( ةكينلا ) هیلیا لوبق بولیقاب کا هک
 | هکح یبلک كغراص هدننزو لعفت (كنلا) لک الا ةديملاىا ةكينح ةيادلاق رونید

 | ةمامعلارادا اذا لحرلا كنس لاقب ردهنسانعم قغراص رزواهحو قلابوروتک ندنتلآ
 | ردهنسانعمیلوالکالا دیدشندهرکصنکیآ لکالا لیلقمدآ رب( لانهسالا) هکتح تص نم
 . قع وق بولی رآ ندنکوک جاغاو ةلف دعب هلکا دنشا اذا لحرلا كنححسإ لاقي

 : هدننزو كوش ( كوحملا ) هلصا نم علقنا اذا ةاضعلا كنحسا لاقب رد هنسانعم
 بیک ر وو رد هنسانعم شف هلرسک كرلاح ( هکایلاو ) ( كایاو (

 | لوح بوثلا كاح لاقب ردبواو ىلصا كن هکايحو كايح هداروبو ردیئايو یواو
 | ردلمعتسم هنسانعم كعشلرب هدنورد هرطاخرو هج اذا هک ایحو اک ایحو اک وح

 | یفاسرخ رت هک ردیسا جورذاب كوحو خر اذا یردصف "یشلا اح لوقت
 | ردهکاح یعج زونید ههالح ) كنالا ( روند هنتوا زوعسو ردنا یرلک دید

 ۱ ) هك اإ ( EEA ردهکئاح یئوم هلناعف ردهک وحو یک هدافو دیاق

 ۱ e RR هالح ردناکم مسا هلیعف كم
 | كن هكا نانلوا رک ذ هک هدشنزو هدعقم ( ةك وعلا ) ردیدآ یداور هدهرذع

 | ملق هک ایوک یدنلوا لامعتسا هدهراو لاستق هلتنسانم وب رونید ههاک زا ردیلصا
 ۱ (ناکبخاو)هلرعف كناح ( كيلا ( لاتق یا هک وف مهنک رت لوقت هنمو ردیهاک 7

 | ادا اتاکیحو اکیح كبح بولا : لاح لاش زد هن انعم قهوقوط یخدو هتاف

 كچروب یرهدانیوا ینرازوماو یندوجو لوق ىلع كمروب ینلاص ینلاصو هججن
 | رتختاذا لحرلا كاح لاقب یک عانوا ی هدنماکنه تک ای ردلمعتسم هنسانعم
 كلذك كلشيا هنورد زوس رب كيحو هیشهیف هدسحو هبنکنم كرحوا لاستخاو

 | كاحو ذخا اذا اکیح بلقلا لاح لاقب ردلمعتسم هنس انعم كلشیا هب هبب رض علق
 | :رفشلا تک احلاق ردیمزال رات هک ردلمعتسم هنسانعم تسکو رثا اذا فیسلا
  یرزج(یکبلا)ردهک ًایحینّومرونبد ههالح هدننزو"دادش( كلاباوكئاا )تعطقاذا
 | هلیحف كنايو ىع كناح ( ةن اکیلاو ) یرسکو یصفتن اع ( ةناکیلاو )هدننزو

 . هنروع نییروب قر هدانبوا یی-هدوکوینرل زوما دوخابیلاصیللاصرد رلثنّوء هد رلن و
 | كاا لاقب رد هنس انعم كلبا ريث أت دو هلیرسک كن هرمه ( ةكاحآلا ) رونبد
 | فیسلاهک احااملاقیو تعطقاذاةرغشلا تکاحالاقب ردهنس انعم كمسكو رثااذا فيلا
 ۱ و سصن ردند امسا هلنیتعف ( كيح ) هیف كاحا ام یا

 < نالوا ماما ناو ثیدح لها ماما هدروب اسب هدننزو نالبغ ( ناکیح )
 هست ی ی

 تست ست

 دم نب
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 | رديت تناع هک یدهنساتعم هک كاجو رلردیا لب ےب را ا هات یک
 [ کت یا ون كاتجوباو تیا نب هلانحو هنس هلاتسرییدیناسا ا رک ی
 ۱ توو یضف تاب ( دلتا ) رد اره اب یلدا دار بالک ن
 | سرفلاكنح لاق ردهنسانعم قمروا هشاو هنیزغآ راوط نوصاقوشاو هلن وکس

 ۱ ناقناو مهف یککرک ییهنسنربو نسرلا هبفف لعجاذا لوالاو یناثلا بابلانم اکنح

 | هدزغا یسهلوقم امرخو همکحاو همهف اذا *یثلا كنح لاقي رد هنسانعم كلنا
 | هنمریدشلا هماعط ادا ر کرد هنسانعم قلاچهنغامطكنحوح كجوک هلقمرب بوزا
 | نوسلواهرکصندقدشلآ كركو راردباریبعت هجا غا 2 هبا هکنوسلوا هدقدلشب
 تابلقت هلغلوا رمعم مدآرو هکن کف نرخ ار ارت عضماذا یصلا كنح لاقو

 ردهنسانعم قلف راونساو نم یندشزو "لقعو r یأر یتن برج هاریشکا

 (كانتحالا) ردنغل هددلنیتعف هدانعموب براحلا هتمکحا اذاانالفنسلا هنکنح لاقي
 ۱ رد هسا كمروک هثاوب هنبنغا كنآ نوعا قوشاو یخدوب هدننزو لاعتفا
 نامز لاوحا برع يدا رمعم نسلا. كانتحاو هکنح يقف سرفلا كجا لاقب
 هرزوا هسکرو هنکنح ىنعم نسلا هتکنتحا لاش ردهنسانعم قاق یارلا نف

 هکنشحا ناف رد دوام ندلوا یان نتلمعتییم هسته قلوا لر
 ردلمعتسم هنسانعم كم یرویس ینئاس نالوا هدر هک رکجو هيلع لوتسا اذا
 هنسانعم كايا ذخاینلام هد كمدارو اهیلعام لكا اذا ضرالا دارج لاكنتحا لاق
 مظعم ( تنحاو ) ( كونحا ) هلك هلام ذخا اذا انالف كنتحا لاش ردلمعتسم
 (كنعو)رونید هغحوج یراکدروس هنغابط بوزا ی یسهلوقم امرخ هدنعا هدننزو

 هلیس هی لعاف مسا ( كننضو ) هدشنزو مرکم ( كسنحو ) هدننزو مظعم

 زاوتساو نیم دشر هلییبس نامز لاوعاب را ترثک هدننزوربما (كينحو) ۱
 تن و تنم و كن لحر" لاق یدنلوا رکذ هکرونید یخد كنح روند همدا نالوا

 هلیعط كرلاح ( كنحلاو ) ( ةكتلا ) براجلاب ىأرلا مکحیا كنحو كنيحو
 هنماککساوتناتم كركفو لقع هليببس لاوحا هبرح ردمساهلرسككناح (كنلاو)

 نالوا لوک ادبزا ندرلراس ردلیضفت لعفا هدننزو لضفا ( كنحالا ) روند
 ةقلا نال ردان وهو الکا امهدشایا نریعبلا كنخا لاق رونلوا قالطا مود
 لعفا نالوا ندیداو لواو بن لعف ندنلاتفا تفلخ ینعی هلعفاام ابهیف .لاشال

 یلعف ردندهلضافمو بج غیصوب هروک هننایب كحراش نکل زلوا دراو لیضفت ۳

 (ةكتلا) كلاحیا كناح دوسا لاقب ردیفامو هدشنزو كلاح ( كالا ) ردقو

 هرس هلکنا هک رونید هجاغا لوش هدتنزو,باتک ( كانلاو ) هدننزو ةفرغ ||
 هنبریرب یرلنا دوخای رونلوا مض هنبرپیرب یرایوجنالوا هدنشاف والوص ولغاص |("

 ل
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 دب و نيكرجو ردیدرفمهلاه( ةكجلا) ةالفلا نوفسعتی نیذلا ءالدالایا كجلا ةلالد
 تكنبدح یکیلا كج نب ىلع ن مارا ندنددح كجو 7 هن روع رودو مادنا ۱

 لاق رد هنسانعم كنک بودا قلزوغ الف هوا ةا كناح ( كلا ) ردییقل |
 رب هدنه هدننزو باصم ( كاج ) یضم اذا عبارلا بابلا نم اکج ةلالدلا ف كج
 4 زوب چا كنسالعا فقس ندنزوب چا كرغا هلنيتهف ( كنلا ) رديدآ نصح

 ا عا دارم هکروند هوضع نالوا هصغاشا ندنرلحوا كنب روا كنب رلکک هکج
 هد هزل نتعب روش وا ریبعت : قامد هدکر و ماک هدیس راق ردببسرلعا فقس امام

 هد هنلفسا فقس كرغا ا عیونن یظفلوا هروک اکا هلغملوا عقاو لغسالاوا

 ندموهغمنيبحلا مدقم قرطنم لفسالاو هروک هنرى واو دوخاب روید كن

 ردعالم كيوو روید كن هد هلفسا فئس و هب العا فقس رولوا لفغسا فقس راھ

 نکل ردراو یریبعت قامد تلآ هنسیغاشاو قامد تسوا هتسیرقوب هدرغاسلارب ز |

 هلکشنا حرصت هلناونع مفلا ىلعا فقس وهو هدیدالا ةمدقمو هدساسا یرشح ز

 وا وا رحوک كنحو رد احا یعج ترمز كنحو یدنلوا مد انعم وب هد هجر

 ك ره لاق رلر در ڪک ر هدنا گز یرارب یرلقدا رغوا هکر وند 4سولوا

 قالطا نت تكسکوب و كجوک لوشو دن وع رب ادار نوعی هعاچ یا *لایحا و

 7۵0 E تن قالطا و هلوا قلشاط آو قشمو یک یشاط یک هفوکو روغلوا ۱

 ر دیدآ یداو و هدندروب یس هلیبق قلاوع هدنع تكنحو ردنا دات یتیدنلوا هب العا ۱

 لوق ىلع هنب رافنم كنهغرق ( بارغلا كنحو ) ردیبقل یناهفصا ماع ن دنبئدحو
 هلق فرمشم هننف ارطا هد كسکو هلئاعف ( ةکنلا ) رونلوا ق الطا هنفلهایس
 ید هرا رونبد هنوناخ یلها تناطف و دشر هلنینمط ( كنلا ) رونید هب همت یک
 3 رد ۳ كت از ست و تبل یا ین ا ةًأماو لحر لاقي رونلوا قالطا

 | كل د اذا هکنح لاش رد هنسانعم قوا یتغامد كنهسکرب ( كينعاا ) رک ذبس
 ۱ لاق رد هنسانعم قلاح هنغامد كغحوج بویژیح هد رغآ یس هلوقم امرخو س

 لاوحا هلی نامز و رو هک نم هکلدف هري وا ارگ خصم اذا یبصلا هر ی ۱

 1 44 .دانعم قلق میکیسم یا طفو یارو لقع كمدآ ین اب و هریک تاباق و

 1 اع نسلا هتکنح لاقي ردیا لل ذم هدنزرط كون سرف هک اپ وک ردلمعتسم
 | قوا یتغادمط كمدارب یخدوب هل رسک كن هرمه ( هلانحالا ) رک ذبس اک ةكنح
 | لاوحا براج هلبببس نامز ورع و هکنح كلد اذا االف كنحا لاق رد هنسانعم

 | هتمکحا اذا نسلا هتکنحا لاقت رد هنسانعم كليا راوتسسا ینیأرو دشر كمدآ
 | هدننزو ربثم ( كنصلا ) هدر اذا هکنحا لا رد هنسانعم كمردنود وریکو براجلا
 نوعا ققشاو هکر وند هبا یراکد تیا ریبعت ناو و با تک ( نم ( ۱



 هلرصف تنهرمه ( كاکحالا ) ردکید مب یرلیثاب ےکلیب هک ردطونم همریبدنو
 هلاکحا نم تناام لاقب هنمو رد هنسانعم یصشاقو یصزاف ردعج ندنظفل لاح

 (كيكحلا ) نیسلک د نابسحو لها هننیشع كص وصخ و نس ییعد هلاجر نم یا |

 شاواهدوسرف هلبببس یشم ترثک هلتبسانم ویو روند هغیش شم زاف هدننزو ریما |
 | هنفنرط تآ شفلرابقو كوکح یا كيکح بعک لا رونلوا قالطا هغوبط "
 | هبهنسن شغوا تخادرب هلتفاطلو توحضع یا كيكح رفاح لاقي رونيد |

 رونید هلآ شفلرابق یراقنرطو ایفخ توهم یا كيکح “یش لاقب رونید |
 ۲ شهرایق خد وب ( حالا ) رفاحلا تصع یا كيکح سرف لاف |
 | شمالاف یرلشید هدنغاو توهم یا كح ارفاح لاق رولوا فصو هنغنرط |

 رونلوا قالطا هشید ( کالا ) هغ یف نسال یا كحا لجر لاق روند همدآ |

 قلوا ربکرش بودبا ضرعت نوحما دوشو رش همدآ رب هدننزو لعفت ( كکعلا )|
 كناح ( ةكلحلا ) هلرمشل ضرعتب ىا كب تلکعب نالف لاقب ردلمعتسم هنسانعم
 | ةدش یا كلحو ةكلح هيف لاقي رونبد هفلهایس كب هلنیتخف ( كللاو ) هلی
 رب ولقم هکای وک هتساذعم هلکح روند هکل هم نالوا هدناسل هکلحو داوسلا
 | ه وص قلاب هکرونید هروناج هدرخ سنحرب و ةلکح یا ةکلح هناسا ىف لاقي

 | ( كلحو ) ر دندنعاونا هلکنترک لوق ىلع ردیک بولاط هفلموف یک یغیدلاط |
 بابلا نم اکلح *وثلا كلح لاق هنسانعم قلوا هايس كب رولوا ردصم هلنیتهف |
 | رونید هنغاهایس دوخای هنب راقنم كن هغرف بارغلا كلحو ادیدش دوسا اذا عبارلا |

 هرزوا بسن ( كالا ) هداوسوا هکنح یا بارغلا كاح لثم دوسا هنول لاقب
 (تلکلخاو) هلیسهین لعاف مسا ( كلولحلا ) رونید هبهنسن هايس كب ردلعاف مسا |
 | هدننزو"سوب رق ( كوکلطاو ) هدننزو روفصع ( نوکلاو ) هدننزو لع ذق |

 | هش نالوا هایس كب هدرلنوب هلب را هبنب لعاف ما ( كلعسلاو ) ( كکنلحاو )
 ۱ هلوکلح و تكلکلحو كلولحم و كلاح د وساو هد لاقب ردلکد ما رنو و روید |

 | هلبعفو یعط كناح ( ءاكلحلا ) داوسلا دیدش یا كلمو تاکنلحم و كوكلحو |
 | كنهد دشم فاکو یعض كءالو كناح ( یللاو ) هدشنزو ءاولغ ( ءاكلحملاو )

 ۱ ( كجا ) رونید هب هلکنرک سنج ر یک هکلح هدرانوب هدننزو یلغ هلیصف 1

 ۱ هرا هلهکو رد هکج یدرفم رونید هر هنسن هروح كحوکو هدرخ اقلطم هلنیتصف

 | رونید راه رق هدرخو لاذر یا كج مه لاقي رونلوا قالطا هسا لاذرو رونید

 | هنیرل هروج كنشوق هودو كنشوق قلترغب ةصاخو رونید هرلپ زوق ما دوسو
 ۱ عیطلاو لصالا مع رک یا كلا م رک لاقی روند هنعط و لصا كن هتسنر و رونید

 ود: لاب رود .رازوغالوف نادا ندیا كلربهر كر هیطب هدرلنابایب زسلوب و



۰ 

 هكتحا لا یک یغیدنشاق بوننروس هحاغا زوبوا ردهنساتعم قغشافو بونئروس

 ۱ نیز اسم ا القا ناخ راتات هاو مدنوردو يلد قب كاا
 ردهنسانعم قمردتشاق یدو هلرسک كنهنمه ( هلاکحالا ) لعاذا یردصق كتحا |
 | لوقت ردهنسانعم كمریو ناخ هنسنر هبلقو هکحیلا یناعدیا ساب ینکحا لوقت ۱

 کسا لوقت ردفدارسهدلوا یانعم هلبالاکحا ( كاکتسالا ) لعاذا یردصق كجا |

 | ردرلعما هدننزو بارغ ( كاكلاو ) هلبرسک كناح ( ةكحلا ) هکحناینداعیا یسآر |
 هکر دبسا قرو هاکحو برجل اكە نم كح *ادیا هناکحو ةكح هب لاقت روند هکیحک ۱

 ینیدیزاف یلقرونلوا قالطا هناکو كش هلیرسک كناح ( كحلا )ردهنسن یرلکددهرو |

 یر هنسن ییا هدننزو لعافت ( اصلا ) كش یا كح هنم یردصق لاق نوعا ۱

 ۱ امام رج تكطصا اذا اک اصلاقب رد هنسانعء قع زاف پوربص یرکیدکی بونقوط هنر ۱

 | هکأحلاقب ردلهعتسمهنسانعمقعشرابهلیساعدا كلرمارب هلب رب یرب (ةک اسم ا)رخالالک ك حف |
 ندنرلارا هلکغروس هنیریرب یتشاط همرس یا هدننزو همام ( هک اکلا ) هاراباذا

 ندهنسن ناشلوا تخادربو بوتب زاقو روند هبهمرس نالوا لصاح 3 ةر فا

 یعف تناح ) تاک اکا ( روند هب یک ودو ه ین زاق قشموو هدرخ نالبک ود ۱

 قالظا هماهواو سواسو نرو ناجلح هبلق ردیعج كنهک اکح هلدبدشذ كفاك و
 هب هنتفورشباصعا هلنیتض ( تاكحلا ) سواسولا یا تاک اکلاو کایاو هنمو رونلوا |

 قالطا هرلهسک ندا مادقاو دحو حاملا هدنبلط تامهمو جیاوحو روناوا قالطا |

 ( ككحلا ) رد كاح ىرلدرغم جیاولا بلطق نوح“ یا تاکح مه لاقب رونلوا |
 ناتسبرع رولوا قشمویو قآ شاطوبو رونید هشاط عون رب هبیش هماخر هلنیتخف
 | یشیوروبكمدآ رودون قرءهدانیوا یرازوما كکحو راردیا ریبعت یراوح هدنرلفرط |

 | در ریصقلا ةيشك كرحب ةيشم وهو كاكحلا ینع لاقب رونید هکعروب يک |
 هکلیا تخادرپو هغغوب هلتفاطلو قفر ییهنسن رب رولوا مسا کاکحو اهیبکنم |
 بابلانم اککح ةبادلا تککح لاق رد هنسانعم قشلرابق یغایا كراوطو روند |

 | ردهنسانعم قیشاف بوتروس هک ندکیکح ( كکسا ) ایفخ هاوق تتخ اذا عبارلا |
 | هدنرللبغآ هود هکر وند هکر د لوش ویو + كکحلا لذل اهدمو * ردلوعفم مسا

 | اهليذج انا » لثملا هنمو رارونشاف بونروس اکا رلهود نالوا كيجک رلرکید
 | یار یدنک هدنسانا تروشم هدهدعاس یب هفیقس رذنم ن بایح « تکا |
 | ۰ بجرلا اهقبدغو تاکحا اهلیذج انا « هدنصررعم كلفبرع هلصحرت ینرییدنو |
 | ردبرنصم كقدغ قیدغو ردیرنصم كلذج لیذج یدلوا لثم دعب نم هلکید |
 ٩ هتئاتم هلفلوا قابط هکر وند هئلاد امرخ لوش بجرم قیدغو ردییضتم ییظعت |
 | یأرمنب یروما تبشعتو یردص یافش كقلخ ینعی هلوا شابا ادیب ماکعساو |

(٩(۰ O OORT DUPRE A RCI TART AEG EFTTA۱  

 و
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 هک رد حراش ةغرعاص وا ةدندشوا )9۳ یا كشاوح حایر لاش رونید هرالب نسا

 ردندنارد هکشاح یدرفم هک كشاوح ردو ید یسانعم ر كنظفل كشح

 یتسانا دزو اباه( كاشلا ) زدنا درب رز هدنزو دادش ( كاثح و
 : روئلوا ریمعت تانا هک روند هحاغا ی رلقدلغب هل رغآ تغ الغ وا ود نوسعا ۹

 ! رود ب نالبدیشنا ندنسهشوک ر كغاوق هدنزو هرهوح ) ةکشولا ( 1

 هناصف ( ةکشا ) لزنلاو رادلا نم ًةيحانق هععسنام وهو هکشوح تعم“ لوقت ۱
  هکبسح ( ةكيشجلا ) مهتعامج یا مبنکشح اؤاج لاق رد هتسسانعم تعاچ |

 ۱ <هراوط هل رسک تكنهنمه ) هزاش الا ( ردشاور دزوا وو ردیفدا عو هدننزو

 ( یلفلا ) رکذ اك تکشعف اهعغقا یا ةبادلا كشحا لاقي رد هئسانعم كمرو |
 هدنزو یکلقح ) یکنفحللا ( رود همدآ هروح هینبلا فیعص هدننزو یک ربح

 فیعص یا یکنفحو یکلفح یلحر لاش ردوا قاحلا ىرلفلا سپ ردیفدا صو

 لاقت ردهتسانعم كروس هللدش هب هند رکید یب هنسز ر ندمارحا هدننزو كش (كحلا) |

 زدهنبانعم قم ر دن اف بوش هک ند واکص هیلعهها اذالوالابابلا نماکح رج اب رجا كح

 ْ مر هرزوآ طنرفنو شیوشت هدارو فلۇە هک یا یناعد یا سار ینکح لوقت

 هلج زا  ردضوضإم هذ رلانعم یعشاقو قعزاق كع هده ر اس تاهما ارز ردشانا

 لرغظ لثم لدلح كحام هدساساو رسفم هل راریبعت ندیراخو ندیشارت هدالاهمدقم |

 "یفلا رخ هدحایصمو موسم هلن رابع نام ةرثب یو هنککعف یار یکحاو ۱

 مسد یل وا یانعم فلوم رده رو ید هدرازاسو ردم وفم هلمناونع هن رشق

 هلی رابع هن لا یناعد یا یکحشاو یکحاو یکحو یسار تنحاو هرکص ندکدتیا 1

 هکح یا یناعد ییسانعم قوشافو قو زاقیالا هان رولوا شلوا تان قمردنشاق |

 ندا بولوا لقمه هدر وم یانعم هسداهدام ردشعا نایب هراشالاب ه دن رب سقت 3

 | هکهلوا هدنساعدا جاردا هنت لوا یانعم هکرکم ندزاجنالاکو یدلیا عرفت تاعورف ||
 ١ لصاحلاو ردعالمات هسدآ هرینوو هدنص رعم ثغل ناب رولوا كغروس هود ین رط ۱ ل

 ام قمردنشاقو قهردنزاق هروک هفلاوم رد هنسانعم قیشاقو قم زاق كح

 لا یناعد ېک یسهرابع تكساسا هرابع هداروب هکیدلاقو ردبمزال كمشک هکر ولوا ۳
 أ ناخ ماو نیو بدر رد تكح و ردظ ورم یاد قلوا طقاس یظفل ۲۳و هو 6 1

 لعیایرد ہم ف كح لاقبو بیرلاو تشانم "یشیلففناک ینه؛یردص حرن ىا |
 ازکیردص یف ك حام لوقت هنمو رد رابعندنالاح ندا ریثات هن و ردیسهلوقم بلقیردصق ۱ 8

 ا (كلاکتحالا) هندصینعب اربثک هک احس یا هک اکحو رشلا كح هنا لاقب هدننزو باتک |
 1 هب هنر و هکحیلا یناعد یا یمآر كحا لوقت ردهنسانعم تمشحک هدننزو لاعتفا ق

 سس سس
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 هدیکرت راردبا یتدندشماق نینم اضعبو رل ەدى ¿ نارذک یرلیا هوطخ وطخر هلغطاس

 تكسحو رونید ځایس هدیسراف رونل وا ریبعت یغایا زومطو ینکیت رومد ید هکوب
 اکسحللع این نوح لوقت ردەتسانعە قلراطو یک دا ردهُسانعء توادعو لوح

 | تععف اذا ةبادلا تکسح لاق ردهنسانعم كع مراوطوبضغ اذا عبارلا بابلانم

 هزناهف ) ةكسحلاو ( هدننزو هما ) هک اسلاو ( هدننززو هنیفس ) هکیسلا (

 1 ةکیسحو هک اسحو ةکیسحو كح ىلع هردصق لوقت روند هن وادعو نیک هدرلن و

 رود هنسه را شلوط مب راوطو روند هب یب رک هو ةوادعو دقح یا

 نایصغ یا اک لحر ل روند e نيرا ط هدنن زو فتک ( تا

 ۱ ددنلاحر یاب تاجو یرواسم ندنندح :هدننزو نایصم.( ناکسح )
 . .كچوکو هدرخ كيشره (ككاسحلا) رونید هب یرکهدننزو جریز ( كکسلا )
  كنهرمه ( كاسحالا ) رونیدهمدآ رودوب هدنزوریما ( كيسحلا ) رونيدهنبر لوا

 تیصقف اهعصقایا تکسحف ةبادلا كسحا لقب ردهنسانعنقعوط مهراوط هلرسک |
 ( كسح ) رددآ عضومو هدنحوا كغاط هدهنیدم هدننزو هنیهح ( ةكيسحلا )
 نشو كناح ) كوا ( ردن دین دع تا ن تلاادبع ردن داسا هلی كناح

 تاح دوس هدهع لوقىلع كلکرا بود راردا هللدش دوس هب 4۶ هل صف لید عم

 اعبرس رداذا عبارلا بابلانم اکشح عرضلاق نبللا كشحلاقب ردهنسانعم یلوط

 لاق رد هنسانعم كمکح بوروق هئدش ییایو عرضلاق نبللا عج ةعرس وهوا |
 ردتغل هدهلمهم ردهنسادعم ماع هلیا هبراراوطوا دیدش اهع ر اذا سوقلا كشح 1

 ر»هنسانعمكلیا لر بویغاص ويد نوسل:وح یدوس كي هقا هلص كناح ( كشحلا )

 كشحو اهنبل مت یتح اهبلح كرت اذا ىناثلا بابلا نی ۰ اکشح ةقانلا تكشح لاق

 هقانلا تکشح لاش رد هنسانعم كمردک رب 0 یندوس هدهع هقا كلوشحو

 ةبرصسا تکشح لاقب رد هنسانعم قلوا ناوارف ىرومغي كدولبو هتعج اذا اهنبل |
 اذا هلخلا تکشح لاقب رد هنسانعم قاوا قوج یشع كنامرخو اههام رثک اذا

 قوا واتب الصو كب یاب و ربسا هالع اذا هفتن تكشح لقب رد هنسانع« قدولوص

 هدتشزم رومض وتا ) تيل اذا سوقلا تکی لانا رف هنتساتعم
 ,نالوا رینک یسویم ( كشاحلا ) رونید هبهقا نردک رب زبت یدوس هدنسهع |
 لقت رونید هناي ولتبالصو لملا ریثک یا كشاح هل لاق روند هنحاغا امرخ 8

 اعباتتم یا اکشاح واج لا روند هب هنسن عباتنم ی ردبو بلص یا تعاح سوق ۱

 هحدنسهآ دوخای دندشو ترس لوق ىلع رونید هرالب نسا فاتح ) كشاوطا (

 ا ا ق «رلءدایو كرا هدنرلنک ھتخلالم رولک یرقوب كيدا راضم لوا
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  ۱هد هقرا هک ردریما لح اکلایبعا ) هلراسا ) اهالعا نم قنعلا لصاوهو هکر

 ردیغل ارا كنرلشاب زوماو ردیس اقنلم كنم رلکک هروک ردیناب تسوا كن رغب

 | کیا هدنفرط یکیا هلنبتروسکم یمزاف فاکو یسراف بح روئلوا ریبعت نیکچ هدیکرت
 | دراز روش واق هداروا کر وک یکی ردقح هلوا یراغاب هر وک هک رول وا راح

 لاق ېک لهاک یدلوا مسا هدروبع وطع هدعب بولوا هنس انعم هکرحوذ لصالا ۱
 | یک روک كئآ هک ر ونید هکیک هج موب لوشو لهاکلا العا یا هک راح ىلع لج ۱

 | هر نتب یسلپ ادا ندننوم بیرق هنب ) زوما كناو رولوا هدنفرط یکیا كنشاب

 هب یری هدننزوروفصع(هلوک رطا)ردا بوکربودشب ای اک | هلبلا بکار هک روند

 یرویس نالوا هدنشاب قابوا هلیحفكفاکو تاح( ةكك رلا) هنسانعم لهاک روئید

 تیلوجر ېب هدننزو ریما ( كير لا ) رد كيکارحو كکا رح یعج رونید هکیک
 هم دا لوشو نینع یا تترح لحر لاق ردن دنلیبق ل افت روألوا ق الطا هم دآ

 | دابوق ندر هک لوک یک کوک تابن نکررو هلفلوا فعن كپ یلب هک روند |
 فیعض یا ةكيرح ةارماو كيرح لحر لا رد هکیرح ینوم هلوا هدا ر وص |
 لاقي رد هنس انعم یلرا نينع هلنیتعف ( كرحلا ) ماقتب هن اک یشم اذا رصخلا |

 هدننزو قرتح ( كرتحلا ) اکیرح راص اذا عبارلا بابلا نم اك رح لحرلا كرح

 كريزو یکذ هدننزو فتک ( را ) روند همدآ نب هنشاب یزوما كنهود ماد |
 | یصفكاح ( كزحلا ) یکذفیفخیاهلرح مالغ لاق رونید هنالغواكالاجو تسحو .

 | یناشابابلانم اکرح هکزحلاقب ردهنسانعم قاغب بوراصیهنسنر هلبنوکس كنازو
 ه4طمحاذا هک هرح لاش رد هنسانعم قمردشتص بوصق هرز یهنسن ر و هبصع اذا

 | هنسن رب هدننزولاتفا (ثازنحالا)هدش اذالب ای هکر ح لاقب ردهنسانعم كما دنیو
  ۱رومد هلنیتعف ( كسلا ) مزتحا اذا بوئلاب زنحا لاق ردهنسانعم یفلغب هلا

 [| هنبراکوب كرلنوبقیسهر رلرېد یخد نادقناق نابوج هکرونبد هنابن یریلکدید ینکیت
 | ندناو هيث هنغاربب هلحر یغاربیو راربد قارتواکا هدیکرت نغلترآ بوسشلیا

 [| فرم رولوا یرلنکی لکشلا ثاثمو قرصو یتق هدنناي یرلقاریبوبولوا هدرخ [
 | عاج توق برش یتقرو ةراصعو تتفم یرلشاط نالوا هدهناثمو هدنینیلک برش .

 ۾ هریب كعرمس یتخوبطم ه هناخرو عفان هدنصوصخ یسقوص نالیولو رمع عفدو [

 ۱ یکی رومد هنیعب هک رونلوا قالطا هاکنح رومد هنوکر تسحو ردکلهم يف ا |

 . كندعلق هدرلراصح اصوصخ هدرلکنح رولوا یرلخ یرویس هناد جوا هدنزرط |
 ۱ هتبلا یک رم يباح رلهستآ ندنفرط هن رلراتآ هتبرارب كجاک نعشد كنودرواو
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 رد نو نو٥ 2 BE 7 دارق روند اک و ىا اک راولوا درفمو

 ۱ رود همی موق شب هرزوا یر ی رو رونید هی ارس نیلفو قیص تاق تاقو

 ۱ لوش و ةقرلا ظلغلا یا یک ر بح لحر لاق روند همدا ین وی نوغ و و

 ۱ یک دعقم ندنکل رس رف كن راقایا هک روند همد آ فیعضو زس رف ی راقایا

 دعقم هناك نیلح را فیعطلا یا یکربح لحر لاش هلوا ردنا تکرح

 وه لاق رونید هلا ویحو ناسنا هصقیرلقایاو نوزوا یسیرق وب ندنلبو امهفعضل
 نوح تين ات ینلا كندنفل هک ربحویو نیلح رلا ربصقلا رهظلا لیوطلا یا یک ريح
 هدننزوكتف ( كلا ) هلفارمصنا رونلوا قالا نیوتن اضعبو ردفرصتم ريغ ىنعي
 لاش رد هنسانعم كعروب زن زہد قرهآ قمص قیصیرلعدآ لاف ) ناکتلاو (

e۳ اعم وب یناثل بابلانم 8 لجرا  

 دو هصع ذ اذا لمرلا ماعنلا كتح لاش ر رد ,RE i بونشا ینلم وفا

 E زو لعغ (كنحعلا) اوهح و ن ایا اوکتحنایردااللوهت ردات سمهن انعم كم با

 تاتص لا ب ردهمنس انعم كء رو زهد زت TU قیص قیص یرلع دآ یتدوب

 هروح زسلج هدننزو ی ره وح یکنوحا ( اءرسموطخلا براقو یشماذا لحرلا

 ندا لکا ماعط كب كب ینوحو رودبد ید كنوح روید دمدآ هحوح قرهلوا

 دیدشلایا یکتوح لاقب وواص ریصقیا كنوحو یکتوح لجرلاقب رونید هزسنامذا
 ۱ هک رونبد هش راص هماعو دنملد ولرد رب هدننززو هن رهوح ) ةكتوحملا ( لکالا

 هيلعو ج رخ مالسلا هيلع هللا لوسر ناك ] ثي دما هنمو ردص وہم هرلب رع
 رد وذم مک مان كن وح هکر د حراش برعلا اهم هع یهو [ ةهيكت وحلا

 هنشدورو كمدآ رودو هدنزو یکمز ( یکنلاو ( هدننزو هحرحد ) ةكتوحلا (

 | فلع ( كتاولا ) ریضقلا هيشم ىا ىكتحلاو ةكت وحلا. ىشمب لاش روند
 هنعوهدرخ دوخاپ هنیرلبروای كنشوق هودو رود هرل هاد شوخ انو رتک یرلادغو

 روند هن رل هد رح د وخای هنر بر وای یشوق هود یخدوب هلنیتعف ( كنذا ( روند

 تنرح لحر لاق روند همدآ هر وح ولهدوک هدرخ هدننزو رفعح ) كن رحلا (

 قا هدشزو هکرب ( ةكرجلاو ) هدننزو كرت ( كرحلا ) مسجلا ريغصلاىا
 | دض سم الا ثابلا نم ةكرحو اكرح لح رلا كرح لاقب رد هنس انعم كردو

 | لاقپ رد هنس انعم كليا عاشتما ندادا یقح نالوا هدنتمذ مدآ ر كرحو نکس
 [ رنو هتسش انعد یا قم ی رک Sh الف هلرح
 | باصس ( هنارلا ) كرف هتک رح لوقت ردیعو اطم هدننزو لعفت ( كرحلا )
 ةکر حیا نج لاق هنسادعم E رود هیداځو هشذر د ردعما هراس لو



۱۰۰۷ 

 سرف لاقب رونلوا فصو هن آ اناوت هینبلا یوف وبحو رونید هشاق شفق وط مک |
 هنسانعمه رجح روئید هننلروقحوا كراولش هدننزوهفرغ ( ةكبلا ) یوفیا كوبحم
 ولغاص كن الب هلکنا هک رونبد هشپاق لوشو رونبد هبیا یرلق دلغب هلب ېک رکو

 رواک كبح یھج رارارص بوکچینشاب كنالاب هرلجافا یرلک دید فیض ارغوللوص |"
 لوق ىلع قفلغب بوک یهکبح هنلب هدننزو لعفت ( كيضلا ) هدنن زو د رص |

 ببلتوا ةکبلادش اذا لحرلا كبح لاقب ردهنس انعم قلراص بوردشواق یس هماج

 اهفاطب تقطن اذا ةأرملا تكبح لاقب ردهنس انعم قغشوق قاطن نوتاخو هنایش |
 یرلفد راص هنشاب ینرل- اغا ولفرط ییا كرم یخدو هدننزو باتک ( كابلا )

 یر دانق نیح ركوك مایا هلابحو هدننزو تتک رولک كبح یعجب روند هشراق

 هدقلموق هلنیت ( كبلا ) رونلوا قالطا هراشقن هح زوا هایس هایس نالوا هرزوا

 هحولتلوهسراکزوررهکون.دهراهقب رط هدنزرط مروبق نوزوا نوزوا یکهز نالوا
 لوب لو نالوا ادب هعسروا هرزواوص ر سو نکد كلذک رولوا ادیب هلفمروا

 لم رلاق حبرال لاقي یک باتکرد كابح یدرفم رونبد هر هقیرط قآ لح
 نالوا نکش نکش یک شل رواق ندقح روق كبو قئارطو فورحیا كبح "الاو
 | هدکلف هامسلا كبحو سسکتم دعح هرعش یا كبح هس ارى ل اقب رونید هحاص

 | یئارطیا *امسلا كبح لاقب ردنارابع ندنارادمو قئارط یرلکدتبا ریس كبك اوک |

 تاذ ءاملاو ] لاعت هل وق هنمو حراشاا لاق ردهکیبح ید رغم كنوب موحلا

 موحلاب ةس وسحا قئارطلا اهنم اه روصتنم ساسلانخ قئارطلا یا [ كبحلا
 هكيبسو ةريصبلاب ةکردلا هلوقعلا قئارطاانم اهیف ام کالذ ربنعانم مهنمو ق رحاو

 ۱ نیروک یک هز هدهنلق وت رومدو زونید هنکش نالوا هدنمانوط جاص هکیبح یک

 ( ةكبلا) هلابنع ردكبحو كئابحو زساه رد كيبح یمج«كنو رونید هبهقب رط
 فم ندهلبح هلمال ویو زساه رونید ید كبح رونید هنس هحموا هعصا هلناحف |

 ۱ ةدبع دوخاب هدیمع ) هکیاوذ ( ردتغل هدهکبع هکر وند هنس ناد قیوسو ردلکد

 لحر لاق روند هسک ان و ےئل هدننزو بدح ) كبا ( ردیبقل یدهنلا یدعس نب ۳

 | كبح لحر لاقت روند همدا دب دتشو دنت هدننزو لتع ( كبلا ) مثلءا كبح ||

 | هل هنن رو هقو اذا هکبح لاقي رد هنس انعم قاغب مک ( كيبعلا ) دب دشیا

 | (كبحلا ) ططخ اذا هيف كبح لاقي رد هنس انعم كلا رللو نوزوا نو زوا "

 | كبحم لاج دلا ةفصق ءاج اک روئلو قالطأ هعااص قح رویف كب هدست زو مظعم 8
 | هدا زو رفعح ( كتبلا ) هانعع نیتعغب رعشلا كبح ی و رو هدعج یارعشلا |

 | هللا رصقو هلنیتصف ( یربلا ) روند هیسک هر وج هدننزو طبالع ( كنابلاو )

 )۷( نا كلا



۱۰۹ 

 | ( ةکشکشلا ) حاس اذا لوالا بابلا نم اکث ضر الاف كن لاقب رد هنس انعم
 ردهنسانعم كليا اغوغو هدب رع اغاد هلسان هلغلوا نادا هسک ر هدشنزو هلزلز
 روند هنروع هباوح و نیفشاش رولوایم | هکنکئو دب رعوقج اذا لحرلاكئكت لاقب

 : ءانعریا ةكتکت یھ لاقب

 | رد هب رف ر EI ناهفصا هدننزو نابع” ( نان )6 ميلا لصف + ۰

 ( كوكعرجلاو ) ( كبيكعرجلا ) ردندنآ دجا ن دمع ءاجرلا وا ندشئدح
 یتمعطا لوقت روند هدرغو ی وق شمو وا كب هل وتو هل_زینصف

 | هلبصف كراج ( ةكجكجلا ) نيخلا بئارلا نبللا ىا ك وكعرج لاو كيكع رجلا

 | هلبصعف كيج ( كنج ) ردهیاکح ندنوص ندبا روهظ هدقدنقوط هنیرب یرب راروچ
 لأ ( ناکیلا ) هنسانعم برح ردیسراف كنج ارب ز ردیمحا ارهاظ ردیعما لحررب

 ردناذک ثدح ناکیح نب روصنم نب دو ردعضوم رب هدسراف هلرمسک كيج

 | کع بول غب كم یهنسن رب هلیصف كناح ( كبلا ) ( « ةلمهملا الا لصف » )
 هالحو همكحاو هدش اذا یناثلاو لوالا بابلا نم اکبح هکبح لاق ردهنسانعم قلق
 لزوک بویقوط اسزو نیتم ولهفن ینعی كلیا لزوک یعنص رثا هدو ییدلشیا

 | ةعنصلا رثا نمسح اذا بوتلا كالا كبح لاش رد هنسانعم كليا حرط رانامز

 اذا هکبح لاقب رد هنسانعم كعك و ردشلبا رارکت ینوب فلوم هحجن داجاو هيف
 ردهنسانعم قمل هطرضو ا رضاذا هقنع كبح لاق ردهنسانعم قمروانوس وهعطق

 دوای كلبا در وربک ندرتشم یثیش نانلوا ارتشاو قبح اذا ةأرلاب كبح لاقت

 | ( كابتحالا ) هدراذا عیبلاق انالف كبح لاقب رد هنسانعم كا در هعیاب یرتشم

 قهقوط مکحو بوخ هلیح رط رانامز لزوک یب و هالح یخدوب هدننزو لاعتفا
 یتسهماج بوکید یرلربدو هعسن داجا اذا بوئلا كئاا كيتحا لاق ردهنسانعم |

 هدنحالطصا ناشیورد هکرد هنسانعم قمروتوا بوراص هنیراقایاو هنئنرص
 یتحا یا هرازاب كبتحا لاش رونلوا ریبعت كم ریک هرکو كم ریک هدنک
 | رلیدلیا ذخا ندلوا یانعم ینتعنص كابتحا ند هبعیدب عیانص نایب لها هکرید ججرتم
 زا قنورو نسح دئازو بودبا دس ینرلقلارا طویخ هلفغوط نیتمو قیصیون هالج اریز
 | بودیارثنلم یمالک هلا عضو رلفوذح هفذح عضاوم یندملکتم ییدلیا عادباتفاطلو

  یربظن هدینا ككابتحا اریز ردیا را دقنو روابیز هلبا هدافا نسحو تفاطلو زاحا
 | قذح ندین ا ین ازا تدثم ی ربظن هدلواو ندلوا یظل نامل وا تاتا
 | ندنربره هلفلوا هلک لباقتم اقتم هرخا هدنرب ره هکه نلوا رکذ هلج کیا كلذک ردکلیا
 | عارتخا نیرخ اتم یتعنص ویو ردنرابع ندکلیا فذح ید كنانلوا رکذ هدرخآ

  دنفصلف راب دلبآ لج هکابتحا ینغ رش لوق [ ات ابن هللا هتسنا تح ] ر دلا
 | ولتعنص هلا رلنام زو را هقیرط لزوک ( كوبحلاو ) هد زو ریما ( كيبا )
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۱ ۰ ۵ ۵ 

 کراتو هکرا لاق رول وا ن نوڪ ا کر انشا و هت رلانعم تكشربا هلرتو كابا 8

 ندسان هليض كن ان ( كرتلا ) عابنا كرادالو كرائالو هبف هلا كرابال مهلوقو عیبلا [

 ردن دنلسن ثفای نب كرت رلنو رد لا رثا یعج یک مو رر برع رد ساحر |
 ردنام دودو نادناخرینعی تب لهار هدنربش طساو هدننزو نافع ( ناکرتونب )
 رد رلث دح ردرل هدننزو رب ز هک كب رت ن نسحو ( یسلبارطالا كي رتلا وا )

 فلوم رد رل رعاش یزت انبا دی زیو دیزو ردیعسا لحررب هلی كنان ( هکرت ) |
 رت اوو یدلبا توکس رد هدنن زو ماطق هک ندننفل ارت نالوا ما لعف مسا ۳

 روغصع هلو ( ون رثلا ) كارت الا ةبحص كارت كارت ساس الاف لاق رد هنس انعم |

 ( كنلا ) لوزهم ریقحیا كورت لجر لاق رونید همدآ هروح هربخ هدشزو
 كن لاق رد هنس انعم قمل هراب ب وینکح دوخاب كمك ىب هنسار هدننزو كش ۱

 کرک یمدآ بارشو ذیسو هخ دشف هئطووا هعطق اذا لوالا بابلا نم اکت ىلا | 3

 ( ةكتكتلا ) هنم غلباذا الف ذيبنلا كن لاش رد هنس انعم كما شوخرس یک ||"
 هکت ینعع "یفلا كنکت لاق ردفد ار هدلوا یانعم هليا كت هدنن زو هلزاز |

 لحولواو لوزهم یا انوهلاق رونید همدآ باتب قرآ هلف اک دی دشت (كاتلا ) ۱ ۱

 ندنس انعم عطق ینآ یانعمو رلنو كل اه یا كات لحر لاقي رونب د هیسک ۱

 كاکنو هلاصف رولک هککتو نوکا یعج رونید هنادانو قجاو رد هرزوا بسن |
 هسکر هدنن زو دوعف ( لوکشلا ) هدننزو درص رولک كکتو هدننزو داهز رک

 تنك ىا یناثلا بابلا نم اکوکت نالفای تککت لوقت رد هنس انعم قل وا قجا |"
 عطق وو هن انعم دنب راولش روند هر وقچ وا هلک كنات ( ةکتلا ) اکات لا
 لبو ارسلا طابریا هتكت لح لاقب هدننزو بنع رولک ككت یعجج ردندنس انعم |
 ةكتلا كتسا لاقب رد هنس انعم كمروحك روقجوا هراولشو هنوط ( كاکتسالا ) |[

 ىجك روا كنود هدننزو ( كوةلاو ) هلیصف كنات ( كقلا ) لیوارسلاف اهلخدا اذا اآ
 Kê مانسلا كت لاقي رد هلا انعم قلوا ز انقط ىتصع#و ب ونلی و یک کرک |

 هجو ( كماتلا ) زنتکاو ىورتو عفتراو لاط اذا ىناثلاو لوالا بابلا نم اكوتو ||"
 كنرمه (ثامالا) رونید هبهقا كوي یجک رواورونبدهجک روا نالوا هرزوا روک ذم ۴
 اهتم“ اذا ةق انلا ءالكلا كتا لاقب رد هنس انعم كمت روم“ رواج ییدقا هلیرسک |

 ردیعسا یدح كن دح ما یدنق رمسلا فسوی نب دمع هدنن زو رح اه ( كيات )
 هدننزو دوعق ( كوبتلا ) قلا دیدشیاكئا قجا كم هدننزو بحاص ( كئاتلا ) |
 ( ةکائالا ) اکیات ناکاذا اکویت كيتي لجرلا كا لاقب رد هنس انعم قلوا هع مدار |

 هفتن اذا رعشلا كالا لاقب رد هنس انعم قلوي لبق هلیرمسک كن هزم ۱

1 ۱ 
47 ۱ 
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1 ۶ 
 تست تیام تان و ساتن و یه صیاد رس رس تا ب رجب ج سس ۳

 ۱ كاملا تح ایسو ریس هدنن زو كش ( شل ) (۰ دنا هاشلا لصف ۰) 1 |



 ۱ ۰ ۵ ء

 ی سس اساس سست نسب ین سمت سس ساب ما تلخ سل یاس نوا نصم سم سس سر

 | (ناکرتلاو ) هلبعف كنان ( كرتلا ) ردعومرب هدننزو ساطرف ( كاربت ) ماق اذا ,
 . قلشوو ققارو كلکزاو هک رد هنس انعم كلا تغارف ندهنسنرب هلیرسک كن

 . حراش هعدو اذا لوالا بالا نم اناک رنو اک رت *یشلا كل رت لاقب رونلوا ریبعت :

 رولواهنس انعم هیلخو حرط هدکدلیا هیدعت هدحاو ل وءغم یسهدام كرت هکرید ,

 هنس ارح بولق لاعفا بولوا نعضنیسانعم لعح وربص هدقدلوا یدتم هنیلوعفم"
 ۱ هلعح یا اذک هکرت لاقي ر دلمعتسم هنس انعم لعح ككرتو یبتنا رولوا یراج |

 | نمی انیشایا [ نرخ الاف هيلع انکرثو ]لاعتهلوقو رول وا دند هک ایوک هدنروصوب
  جوزت ینوناخ نالوا هکیرت كرتو رولوا ینزالیانعم ءاغنا سپ انسح ارکذ هلانیقا

 ' ةكيرن جو زت اذا عبا ىلا بابلا نم اك رت لجرلا كرت لایش رد هنس انعم كما

 ردهتسانعم كلا تغارفو كر یدو هدننزو لاعتفا هللا هددشم یان ( كاراالا )

 || كعش درا لر ی هنسنر هدننزو لع افت ( كر اتتلا ) هکر ینمع هک را لاش |
 | هحرف هلرسک كنار ( هکرتلا ) هوک رت اذا مهدی مالااوک راتن لاقب ردهنسانعم

 1 قب لاق رونلوا قالطا هننافل ثاربم ییدلیا اقا كرت توما دعبكنسشک هدننزو

 | رسک یا انعهبو رد هل وعفم ینمع هلعف هکرید حراش تا ريم یا هریثک هکرت هنم
  هکرت هت اعف هدم اوع ناسل سب یک هلکو هلک رونلوا فیفخت هلاکسا ییا رو
 | بويا جوز هک آ هک روند هنوناخ لوش هدنهزو هنیفس ( ةکیرتلا ) ردطاغ
 | هرازنمج لوشو جورت ملو تکرتدق تناکاذا ةكيرت ةأرعا لاقي هلوا شلاقهروجهم

 تلفغ اذا ةكيرت ةضور لاش هلوا شفلوا تلفغ ندنسالتوا هک روند هغل راجو

 یروای ندنحماو رونید هراوص یی دليا اقاو لر هدنري كنیوص لیسو اهیعرنع
 صیصخت هنس هطروع كنشوقهود رلذععب روئلوا قالطا ههطروع هرکصندقدقح

 زساه رولک كيرتو كنار یعچ هتسانعم يرالا هده روند هد هغلغ وتو رلیدلیا

 یلکلس ىس ام رخو ديدجلا ةضب یا ةكيرت هسأر یلعو فک یعلاق معقا لاقي

 ی سس سس دنا یا و | یاس تج

 روند هر هط روع شمقح یسب رواپ یتدو هدننزو هر ) ةکرتلا ( رونید . همقلاص

 علاطب aa یلا مالسلا هيلعو ان ىلع لبلخا هاج ثيدحلا فو زساه رد لر یعج

 ورتلا"یشلا ینعم اهحوناکءارلارسکب یورولو لیععسا اهدلو و رحاه یا [ هنکرت
 هذه نانلوا كل رو رد لیععسا تروح هلا رحاه دام هروک هژیاور هدننزو هرم یعد

 هکر د ا اعم لوعفم هر وک هتیاور هدنن زو هحرفو ردو وا هبیشت هر هماعت

 ةامایا هکر ج وزت لاش رود هنواخ ولی و هن روا هکرو رولوا كبد ورتم یش

 هيف ام لاقي روند همقل اص شالوا لكا ىم هدنن زو ريما ( كيرتلا ) ةعير
 ۷ كر رتلاهدعور ( روند هلاد ںی کدس یسامرحو هیلعام لکاود وقنعی|كي رتالا

 لر ه رژوا للاخ یهنسار ۸ زو هلع اقم ) ةكراتملا ) ردبعا را رغ صر هدنع

۱9 

 وا

 ےس سست یا توت مس یی حس



۱۰۰۳ 

 قمفجوصوهارتشاوا هعاب اذا عاتلا كاب لاق رد هنس انعم قلآ نوناص دوخاب قغعاص

 قم ردشراف بود انیوا هنوا یرب بوقوص یتس هلوقم جاغا هنیزوک كيوص نوعا
 كلا عاجو جرخل هوحو دوعب اه ءام رو اذا نيعلا كاب لاش رد هنس انعم
 ٠ لاقي هنسانعم قلوا شروم شراف هتننئرو اهعماجاذا ةارلا ك لافن هتسانعم

 موقلا كاب لاقي رد هنس انعم قل وا رحاع ندا وص جرخم هلهجو رب بولوا
 | لامعتسا هنس انعم "ی دوخاب هرک كوبو اجرضاو دجب لف مهیلع طلتخا اذا مهیآر
 یآر یندوب هدنن زو لاعفنا ( كابالا ) ؛یشوا ةرم لوا یا كوب لوا لاق رونلوا
 دج لق طلتخا اذا هیار هيلع كاا لاقي ردهنسانعمقاوا طلتحو هدئروش هشد دناو

 لاعحهو طلاخ همدآ رب هدنبصصو راوح هلیس هش لع اف مسا ( كو املا ) اج رحم

 كنا ( كونت ) ةب اعلاو راوج لاف طلاخم یا هل كوابم وه لاقب روند همدآ نالوا
 مججرتم ردعقاو هداروا كوبت هو نغ ردیماكضرا رب هدننب هني دم هللا ماش هلیصف

 هماش ردبطاخم لیقتسم لعف هک هدننزو لوقت كوب هر زوا ینای ریس لها هکرد
 ترضح یازغ هباروا هده رجه هعسال ردیدآ هعلق ر عقاو هدهنیدم قیرط لصوم

 | هدروک ذم لزنم هعلوق رلضعب ردشلوا هدنوب یس هصق نیفلخم ردشاوا عفاو یوبن
 نوسقح یوص هر هجا كانم ر كتعاجر ندیاععا مسو هیلع هللا لص مرکا لوسر

 دعبنم هلیرلم رویب [اکوب اهنوک و ملزام] هدکد روک ینرلق دنانیوابوقوص قو اوید
 نکد یدلیا نایرح بودبا عبنوص هلیرل هبلع نجع هدعب یدلوا یعس هليا وب
 کجا دع ند همڪک موج م یلح قیح ردیلصا مان كوب هدب دنع ایف ارغح لها

 ردم۶ ان و تح ا[عح ماش رو زم لز الاح رد شالا Er ۳4 یف | رصنا مدع

 ولرد رب هلتبسن یاب ( یک و بتلا ) رد ربثک یمامرخ ناب راردبا رببعت امرخ یصاع
 طالنخاو شروش هلص كناب ( *اکوبلا ) رونلوا تبسن هکوبت هکردیع-امزوا یناط
 | ناو رش دنب رد ( هوک اب ) ط التخا یا *اک وب موقلا نیب ل اقب ر د هنس انعم

 | ردد هبفوص یزاربشلا ةيوك اب نب دجا نب هللادبع ن دو رد هدلب ر ندنسبحاوت
 یاعت هنوعب نجس
 | منصومرب هلبعف كن همجعملاذو یصف كنان ( نوبت ) (۰ ةيقوفلا *اتلا لصف «)

 | ىلع ردیشا ندنرلن رواجو تفلا هبا رلئآ بولوا لبزن هنسهناخ كنیدنک تعاجرب
 ٠ قواط كذ وبنو ردشلوا یاسنا ببس هلکلنا ارتشا هناخرب ندروم منحوم لوق

 | ردنرابع ندنایوشحیمهلوقم یرکحو یروبو یغصروق رونید همدآناتص یماشحا
 | ناکلاب كرېت لاقب رد هنس انعم قاوا میقم هدربرب هدننزو هجرحد ( هکربتلا )

are rma! 
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 | رونید هنصلاخ دوخای هنلصا تثیشرب هلي كناب ( كنبلا ) ردیسا یمرف كهبقف |
 | كنهنسنرب هکردیبرعم یسراف ن هکرید حراش هصلاخ وا هلصا یا هک وه لاقب |

 | لبللانم كنب یضم لاقب رونید هتعاسر ندهصک كنو روند هنکوکو هنلصا |
 | تونكنب هروک هننای كنبخ اص هفح ردیدآ فورعم بیط ولردرب و هثمةعاس یا |

 رلیدبد ردیغوبقكنحاغا ینعنالینم رلطبردقوبقر لزوک یسهحارهیبش هنغوبقیجاغا |
 | .عصوعكندت لاقب ردهنسانعم قاوا میقم هدننزو لعفت ( كنبتلا ) دندناي رطعوو |

 | (كناب ) نکهم اذا هرعقكنم لاقي ردهنسانعم قاوا رادا بوشلربو ماقا اذا
 رد عسا یدح كسم نا دیعس نالوا یسعقفلا حشو رده رقر هدننزو رحاه |

 ردبرواج زکد سذجرب یکنیفلد هدننزو بدنح(كينبلاو) هدننزو ذغنق (كبنبلا)
 (كنوبابلا ) ردبا علببودبا هراب کیا یناسنا هکردقلابرب یک یغلاب هغردق لوقیلع
 رد رعم هنواب هدیسیکیا هروک هتناكحراش ردنابن یرلکدید هیداب ابهک رد جواب
 | لها هنیرب یر بوقح هتسر زبق ییا ندهوا کیا هدا زو لیعفت ( كستلا )
 اكن ناب راجلا لاقي رد هنس انعم كلغا ناو لقن یئد اوحو رابخا كنموقو

 كم روتب شياو اهلها راسبخاب اهبحاص لک ربختقف امهب-نم اج رخت ناوهو اکینب |
 ( كدانبلا ) مالا ءانب ىلع اهیضقایا انتحاح یکتبف یهذا لاقب هنمو رد هنس انعم

 رونید هرلکتشخ نالیروا هنب رلقثل وق سابل هک رد هنس انعم یئ انب هلیصف كلاب
 ناوفنع ( ناکدنب ) ردبلاغ قلوا برعم بولوالدنن یدررفم هروک هننایب كحراش |

 ردند ار وا ززعلا دبع ندم نداهقف رد هرق ر ه دنس اضقو هم هدتشزو

 | اکووب كوبي ريعبلا كاب لاقي رد هنس انعم ق وات هود هدنن زو دوعق ( كووبلا )
 ۱ ین وم هدننزو مکررولک كي و لوب یعج روند هیهوود زوم" ) كتابلا ( نم اذا

 كيب هللاا هدنعج نکیا یواو یظفل ك اب هکربد ججرتم رد كئاوب یعج رد هکتاب |
 | موق ید هدنرل هک ماصو منو مق هکهتن رد هليا رظن هنظفل كنيد رغم یدورو

 | ردشلیادع ندذاوش یب هلوقموب یدرب راجقجئا رارید محو موصو منو مولو مقو
 | هدن دنع نویفرص نکل ردقو یضنقم یییالقنا هاي كواو هرزوا فرمص ةدعاق اریز

 | یسفای ناولهپ یرافدنالوق نوجا دردره هدندنع رلبیبط هنیعب فیفختو لاقثتسا
 ردقم هليا هعط یییا واور هدنرلدنع ارز رولوا یثقم ید هدیاب و هلغلوا هدنرب |

 هعض شب هلفلوا ی هعض كلوا یغدرب رد هدنرپ هم ترد هکراوواو هسیا هدنو

 س راردیا لافقتتسا هتبلا یبهع شب نیا راردیا لاقثتسا یبهععرب رولوا مت
 ردلکددیعب قلوا شعد مقو منو كيب هلبلق بای فینخل ادصقوتاعما ال اةثتسا

 اب لاقب رد هنسانعم قعثآ هبینید ناویح كکرا هلیص۶ كناب ( كوبلا ) رظنیلف |
 هنوا ی ربی هنسن قلراوب یک هرهم هرجاجوآ یکیاواهیلع ازن اذا کوب نائالا رامحلا
 هنسنو هيتجار نيب سرود اذا ةقدنبلا كاب لاقب رد هنس انعم كمردنود بویلاو



 ب ) روئلوا رببعت هطرح هک رونید هناوصا |
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 كني یرب یهنسنرب هدننزو هزاز ( ةهکبکبلا ) اوجدزا اذا موقلا كيکت لاقب

 كلهبلغو هنعءب حرطاذا "یفلا كبكب لاقب رد هنسانعم كليا اقلاو حرط هنیرزوا
 رد هنسانعم كنک بوک هنوا یرو اوجدزا اذا اوکیکپ لاقی رد هنسانعم ماحدزاو
 لا ردهنس انعم قمالغرا یهتسارو نوبهدو نویی .یا سانلا كيکس لاق

 كيکب لاقب رد هنسانعم كهردنود هنتسوا ینتلآ كعانمرو هزهاذا *یثلا كبکب
 لاقب رد هنسانعم كلشید یک راتب ییسهدوک كنغالغوا یمسف یو هبلق اذا عانلا

 قاروفكي هلیصف كنهرمه (كمالا) اهضعت اہ اک اہ تلعف اذا اهدلو زنعلا تکیکپ

 قیرفت یرازاسو یئاومو باودو دیدش یا كبا ماع لاقب رونید هن امز قلتقو
 ¦ روند هریحا ندا ششوکو یعس هدنروما كاموقو لاو روند هن دبآ هدنک ار و

 یعج مذجا یا كيا لجر لاش رونید هیسک ديلا عوطقمو ردیدآ عضومرو
 دنن یک قزاق هدننزو دفدف ( كيکبلا ) هلدیدشن كفاکو یعط كناب رولک ناکب

 كب لوش هدننزو راترث ( كابكبلا ) عفدمیا كيکب رکذ لاقب رونبد هتلآ یوقو

 لحر لاقي هلواروئلراوب یکهرک نکرروب ندنفلهصق تیانب هکرونید همدآ رودوب
 قرف یتساطخو باوص ( لأبلا ) هرصفنم جرحدب یشم اذا ادح ریصق یا كابکب

 هباوص یردبال ناک اذا كاب قجا لاش روند هنادانو قجا نابلوا یتردق هزیتو

 رونید هرالنافلد ولتوق ولحوک هلنیتع ( كکيلا ) زددیک ات یظفل كل هلاطخنم
 طبالع ( كباکبلا ) روند هرلکسشا جد قانیواو ءادشا ثادحایاكکب مهلاش

 حصیا كباکبل هنالاقب رونید همدا برمشم خوش ولطاشن ولشبنج تیاغب هدننزو
 ردهنسانعم قلالوب هنسنربهدننزو ماجرحا( كلادنلبالا ) ردنآ لحرر ( كابک اب ) "

 هلدنلبا لاقب ردهنسانعم قوا رب ارب سب هلبارب ضوحو مسنا اذا *یشلا كدنلبالاقب

 سنجرب هلبرسکو یصف كنيسو كناب ( ءاکسلبلا ) ضرالب یوتسسا اذا ضوحلا
 هکر ب د حرادش یکی نوا نافشبای رلربا بونلتربآ الصا هدکدشلیا هاوئا هک ردنوا
 قلاص هدننزو رفعح ( كعلبلا ) راردبا قالطا ءاکسلب هرکسع رظان هلتسانموب

 لولذو مار هلفلللوقوبولوا ولهدوک یرموب دوخای هحوف لوقیعهب هقا كوماسو
 لاق روید همدآ ریقحو مثل سانلا نیب قرلوا دیلبو نهذدنکو رونید هننالوا

 هدننزو هج رحد ( هکعلبلا ) ردیفا ام رخ عونربو ریقح مثل دیلب یا كعلب وه
 هلیصف كناب ( کالبلا ) هبهعطقااذا فیسلاب هکعلب لاق ردهنسانعم كمك لق
 (كلبلا) هكبل اذا لوالا بابلانم اکلب هکلب لاق یک كبل رد هنسانعم قءهردش راق
 ندا روهظ ند کا تير یدروآ هلقم رب یشان ندفاضخسا یندآرب هژررتعص

 مان رمعم وا هدشزو رجاه ( كل

 سس سس سس ب ر نیس

 مس سس سین حس

 سس سس هوم ها میم تم



 1 هنماحدزاو رابغو هنرنک كنپشاومو اودا رونید هننسوآ كن هنسن رو رونلوا

 | ةكوکعبوهنعاتجاوماحدزا كنکلپسا كنسومزاي فیصلاذکوکعب هکیدیدراضهبو رونید ٠
 رح روند هکلیسا هل وکعیو رولوا قالطا هندو رپ عاعجا تكنلصف شق هاعتشلا 3

 لاق رد هنسانعم قلاج هلحف یتفارطا كنهنسنرب هلیصف كناب ( كعبلا ) هنس انعم
 ندب هلنیتصف ( كعبلا ) هفارطا برضاذا لووالا باسبلانم اکعب فیسلاپ هکعب

 ظلغ اذا عبارلا بابلانم اکمب هعسج كعب لاش رد هنسانعم قلوا یوبو زانقط

 روشورش هلیصف كناب ( *اکوکعبلا ) رونید همدآ زنعو قجا ( كعابلا )زنتکاو
 كناب ( كبلا ) ةبلجلاو رمشلا یا هاکوکعبلا هذهام لاق رونید دباغ وغو و رغو
 بابلانم اکب بوثلا كب لاقب ردهنسانعم قمر یهنسنر هلدددشت كفاکو یصف
 اررکموب هدرلهتسن هعسف اذا .یفلا كب لاقي ردهنسانعم قتغاطو هقرخ اذا لوالا

 كب لاقب رد هنسانعم كمريو هقاضم بوردشقص همدآر هدسلجو ردشلوا عقاو

 هناي كحراش رولوا تیدض هدنرلنس هلبسانعم قیرفت هدنروصو هچاز اذا انالف

 تنهک غمدمو ربکتم رد هنانعمرب هجازو ,حزاربز ردنداز یناونع هج زوا هروک ۱

 عضوو هنوخم دراذا انالف كب لاقیرد هنس انعم ققلیغاشا هلبا در یتغامدو ثوخت
 هحایتحاو رتفو اهفداذا هقنع كب لاقب رد هنس انعم قءربق نوی كنهسکری و

 رور نت یشا ندقلرداب ورفتفا اذا لحرلا كب لاش رد هنس انعم قمارغوا
 هند نشخاذا لجرلا كب لاقب ردهتسانعم قلوا ترم ولتنوشخ دوحو هلغمانوا
 هنوناخ هلکلیا عاج هرزوا حاسلاو ترثک دوخای قرهیلابج بوشلاجو ةعاحش

 | ( هکب) اعاجج اهدهحاذا ةأرلا كب لاق رد هنس انعم كلیا بات ی بورو تج.ز
 ینسام كغاط یکیا عقاو هدنفررط یکیا لوقلع ردیعسا كن همرکم ۂکم هلبصف كناب
 | یهرابج قانعا ردذوخأم ندنسانعم قنلاقد ردیعسا كفاطم دوخاب كنهعش نالوا

 | هجازم دوخای یک شیرفو ههرا یدنلوا قالطا نوجا یکیدلیا تسکتشو قد
 نا ود روی تم یار تام ةت ری روغ امنیت ادم
 | داملا هل هدنآ دوخاپ یک مزالو بزال ردلدب ندی هاب شیلا دنع هروک هننابب

 | یدنلوا قالطا یشا ندماحدزا دوخای نوعا یکیدلیا قد ینقانعا كنهرابح ندا

 لهاو قرخ یبهفلاس نایدا هکرید مجرنم هبالا [ اکابم ةکیب ] یلاعت هلوق هنمو

 | یرلانعم كلا عضوو در ینرلتوختو غامدو هابنو حف ینیکرمدمو قیرفت یرفک |
  ردهنسانعمكلبا کارت هدننزو لعافت (كابتلا) ردلکد دیعب قلوا قالطا هجو ىد |

 ا لاقب ردهنسانعم قلوا مدعو كلهبلغ بوشقص سانو ارت اذا ؛یفلا كابت لاقي

 ۱ اه قوا مدزم یخدوب هدننز هدننزو لزازت ¢ كيكبتلا ) اوجدزا اذا موقلا كابن
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 | وهو یکزبلا ریسپ لاقب ردهنسانعم ریس تعرس هدننزو یزج ( کربلا ) یدلوا |ا
 | رتکو هانف ینیارب هلئوکس كنهبجحم نیو یضق كنا ( كشبلا ) ریسا ةعرس |
 | هبف هاساذا یناثلاو لوالا بابلا نم اکشب 4۶ كشب لاغب رد هنسانعم كيشيا |

 ۱ تشب لاش ردهنسانعم كلياهلم لوق ىلع كکیدووکو “ابف زاس اونم یشکبنو

 | لحرلا كشب لاقي ردهنسانعم كمليوس نالیو لحموا ةيدر ةطابخ هطاخاذا توا |

 | كمزوج ینغاب یغابا كنهودو هعطقاذا هکشب لا ردهنسانعم كسکو بذکااذا
 رد هنس انعم قاق 'یشر هبهنسنرو هلحاذا ریعبلا لاقع كشبپ لاقي ردهنسانعم

 | كسشب لا رد هننسانعم كمروس زبت زت یراوطو هطلخ اذا هبف هکشب ل اقی

 عرسا اذا لجرلا كشب لاقب ردهنسانعم كروب هلتعرسو اعیرمس اهقاساذا ةبادلا

 | سرفلا كشب لاقب ردهنسانعم كعئا بویبلبقن زین زبت ینرافایا نکررو راوطو
 | ینرلقنرط ندرب تآ كشبو ردزناج هد هلیصف كننش هدنوو هئاوق لقن فخاذا

 ودعي لاقب روند هکمرکساپ كروب هرزواهحو كرهیعشود مان ینرالا قرهریدلاق
 | لاعتفا ( كاشتنالا ) هادی طسبتنالو ضرالانم هرفاوص عفربنا وهو كشبلا یثعوا
 | ردهتسانعم كلسکو بذکاذانالف كشتا لاقب ردهنسانعم كلیوس نالی یغو هدننزو

 بابعلاقو حراشلا لاق عطقنا اذا هکلس كشتبا لاقي ردهنسانعم كيسک كشب هکهتن
 باہع ردهبانک ندقمارغوا هدیدش تنح هالس عاطقناو عطقنا یا هالس كسا

 هلاشتباو ردبرثا سان لق یناونع هکلس ردوا باوص ارهاظ هلفلوا سوماق ذخأم

 (یکشلا) هيف عقو اذا هضرع كشتالاق ردهنسانعم قغقوط هنسومانوضرعكمدارب

 ندیلا یکشب اما لا روید هنوناخ راکشو تسد هربحو تسح هدن زو یزچج

 ةعيرس یا یکشب ةفا لاقي رونید هب هقا كاجو هدنورو ةعبرس ةفيفخیا لبعلاو

 همدآ زمخیبو قجا نالوا زب هی رع بولوا ندبرع هدننزو یاش ( یناکشبلا ) |[
 یاکشالا یورهلا ىلع نب دمو ةيرعلا فرعبال قجا یا یاکشب وه لاعب روید |
 كن هدننزو روبص (كوضبلاو ) هلرسك كنم دا ( كابلا ) ردد یتاقلا |
 هدب هللا تضباللاش ردهنسانعم لس هدنن زو كتب ( كصبلا ( روند ےےلف یجسک /

 هک ردهنسانعم قیرطب هدننزو رفعج ( كرطبلا ) اهعطقبالىاىناثلا بابلانم اكتب |
 | ىلع ردنرلمانات نالوا هدنس هاثم یرادهنم دوخای يرکسم رس كنسهشاط یراصن اب

 | یدنلوا نایب .هدنسهدام قرطب ههتن روتید هبلولوا كنب هفاط سوم لوف ۲
 منك وكعب ىف اوعقجا لاقب رونید هنيراهاكتيعج كسان هلي كناب ( هکوکعبلا ) ||
 | هدنرالزفم كتعاج نالوالزان لحرب كوکعبو هلیصفو یمض كناب هکوکعبو مهیا |

 | لامعتسا ید هدرلهودو رونید هنتعاج دوخای هنصاوخ دوخاپ هنبرارا آ نالف قاب



۸ ۱۰ 
 وز و سا سیو سو یو تم ادم نوح سندی

 ۱ ردعنوم رب هدنیوق عاطس لبج عرف نوا هيك ( كربلا فرط ) ردضوم

 ا یادش نوک رف شار نشف ( ناررملا ر ) /

 ۱ ردهدنراید رمصم هربع بح هکر بو سمر ةك رو (ليغلاةك رو) (شيحلاةك رب )

 | ( ناکیربلا ) ردنعاجج رب ندنندح و رد هدلب ر هدهماع هد زو ریز ( كير )

 ( نیکیربلا موی ) ردرلردارپ مان كيريو كراب ندیرع ناسرف هلیسهبن رغصم
 ( درب ( رد برق ر هدرصم هدننزو توفصع ( ٽوڪ ر ( ردند رع مایا

 هدهرمصب هلیس هی لوعفم مسا ( كرابلا ) ردیدآ قاقوص رب هدهرصب هدننزو بنع ||
 ( هك رابلا) ردراو هبرق ر . هدنرزوا هک رد رهن رب هدطساوو رددآ رهن رب

 ند سابع نب “اوم هکر د هعلق رب ( هيك رابلا ) رد هنرق ر هدنتلایا مزراوخ
 هد هن دمو ردعضوم ر هدهماې هدنزو دعقم ) هلربم ( ردشللا ان کر كرابم

 هدنرلش رشت هبهنیدم یرلد رطح لسو هيلع هللایلص مرک اربمغبب هک رد هناخ رب

 (كاربت) ردعضوم رب هلیصف كنارو كيم ( ناك رجم ) ردشلیا كورب هدنا یرلهقان

 ردیدق ےسا كنهج+ایذ ریش هدننزو رفز ( كر ) ردعطوم ر هدننزو ساطرق

 سولک و رد هنسانعم نابج ققروق رو ردیبقل كنهعیبض نی كلام نب فوعو
 روثل وا ریبعذ هععب رغا ردقل رغآ نالوا ضراع هد وةبوا هک رد هنس انعم |

 نابح یا كورابو رب لحر لاش روند همدا ققروق ید و ( كورابلا )
 ( كربتلا ) سواکلا یا مونلاق كورابلاو كربلا ی ینجاز لوقت روند هسواک و
 نع یا هب هلربت لاق رد هنسانعم كملنا ن هلا هنسن را هدنزو لعق

 هشذنآ هدننزو هنسح ( .E e هدننزو هروسق ( ةک وربلا )

 | ( كزرب ) یدنلوا نا هدنسهدام هکردبفدامو هدننزو قروب ( كروبلا ) روند

 ۱ هدنن زوهحرحد (ةكتربلا) ردنامعن نا مس | ندندالوا یول ن هماس هدننزو ذفنق

 ۱ هقرخو هقماذا بوثلا كتر لاق رد هنسانعم كلنا لاک اج بورپ یهنسنر |

 | كناب ( كناربلا ) ةلملا لثم هعطق اذا هکبرب لاق ردهنسانعم قق هیف یهنسنرو |

 | همجعمنیش ( ةكشربلا ) ردلکد عوعمم یدرفم رونیدهراهبت قاربط تكجوک هلق
 | قمرآ ندنر یر بورا ییتساضعاو ءارحا كنهنسنر هدنزو هحرحد هلا |

 || ( دونشربلا ) شمبنم اهضعب ناباو اهلصف اذا روزجلا كشر لاقب رد هتسانعم |

 | ن یح هدنزو رفعح ( كمر رب ) ردیسا یر كم" عونرب هدنزو روقنقس

 :هدنسهدامهلرب ( ناکنربلا ) روئلوا قالطاهکمارب هرلنا هکردیمسمایدح كنیکم رب دلاخ
 | ۰ ریبک كوي ردهیسراف ینعیهیمحا طفل هلیعضكنهممش یازوكناب( كرب )یدنلوانام |

 عقلا كالا ماظنروهشم رزو :a6: er لده a ا سا رد هنسانجم



 و
 سم و یه تم دن و تم

 | ردندح ییدرالا گرو رد راج هد هلال تا كاب داو روند هتعاج نالوا /
 | هبراحبوک وج هرزوا زبد هدننزو لاعتفا ( كارتبالا ) ردشابا تّیاور ندلوےکم
 | بوبلابج كب هدکمرکسو اولتتفاف بکر للاوثج اذا اوکر تبا لاق رد هنسانعم كليا |

 نب دهتجم اوعرسا اذا ودعلاف اوك رتبا لاقب رد هنسانعم كليا مادقاو تعرس |
 بونا هنبرزوا كتلآ قجهجآ ساب مدآ ناچآ ینساب كجلقو ردک ورب مسا ندنوب

 ایهلالهنا دتشا اذا ةباصسلا تک رتبا لاق ردهنتسانعم كمك ود یلقنافص هلدش
 ۰ اهرطم ماد اذا ءاعسلا تكر تبا لاق رد هنسانعم قلوا یئاد یرومنی كدولپو

 هارت لاق ردهنس انعم كمرو للخو صقن هنسوما و ضرع بوک وس همدآ و 8

 ) ءاک اربلاو ( هددت زو ؟ال ولح ) هاک وربلا ( ریس و هصقنت اذا هبلعو هن رع یف

 روند هلا فو بر > نالوا هلنیکمو تاس بوک وح هرزوا رد هلرصف كباب,

 : لاق روند هن روع شم راو هرا نکیا راو یریبک دلو هدننزو رومص ) هل وربلا (

 ۱ نوا هلع كناب ) كوربلا ( ریبک دلو هلو تحوز دو تاک اذا كور ةاصا

 یساولح نوا ردعسا هلیصف كناب ( ةكيربلا ) هنسانعم صيبخ رونبد هنساولح
 1 هماعط بک سم ندامرخ هزات هلنع اق هدننزو ریما كىر ضعبلا دنع و روند هغعاپ ۱

 یهاظلا بس ارز رویئلوا نظ شوشم هراع هداروب هک رد جرام روند

 (ناربلا)ردقلوا مسا ثوربو رولوا كيرب یمج یک هصیبخ ردکمند هباولح هکیرب

 رولک كر یعج رولوا ینورب یک ینورپ شوق هک ردقلب سنج رب هدننزو باتک
 لک هک رد هنسانعم اوک را رد ما لعف مسا هدننزو ماطق ( كرب ) هلی كناب
 اوک ربایا كار ار بارطاق نولوش ردکعد زسهلوا مدقتبات رده رابتعا دحاو

 هلرسک كناب ( ناک ربلا ) رونید هبیک ولرد رب هدشزو هییارغ ( ةيک اربلا )

 هنابن نایمازوا قاس دوخای رونید هنابن نالوا روش لوق یلع ردیدآ رج رب
 هدرخ كناسب دوخای رولوا تبا هدندالب دج هک ردیدآ تاب عون رو رونید
 درص رد در یدرفم ردعج ناکر د وخاپ رد هناک ر یدرفم روند هنعو |

 ردیمبا ناڪ رب اص وبا ردنداسا هدبننزو نافع ( ناک رب ) یک نادرصو |
J۱ نارفعز ( ناکنربلاو ) هلیصف كنهددشم ءارو كناب ( یناک ربلاو ) ( ناك ربلا  

 زا . هابا هايس هنوک ر شغقوط ندیبا هدا زو یارفغز ) یناکنربلاو ( هدننزو 1

 | هايس 0 و كن راهلوقم یجوطواو در ایممک الاح رولک كنار یعج رونید

 .هلینال تاک رح تنهمهم نیفو یصفو یرسک كلاب ( دامغلا كرب ) ردقجهلوا با
 | یاصقا یأر یلع ردعطوم رب هد هفاسم هلحرم شب هدهکم ءارو لوق یعو هدنم

 | کا هبرسک لب ( عابرتلا رو ) ( لخلا كرب ) ردعقاو هدضرا نرو



۳ RE 
i jeg و AP رو ۳ ET NE 

 رونلوا قالطا هسک وک كرو یک بک ر رولوا عج مسا نالوا او ندنسهدام

 | هر ندنسک وک كنهودو هردص یا هکر هبرض لاش ردوا نالس# ام

 | .ندک ازتبا ( كرتبلا ) رددنزابز هدلتیتعف ردیدآ عضوم رو رونید هنعضوم ناک ۱
 زا لاش روند هیسک نانایط هلمادقاو روز بوک وج هرزوا هنن ر ردلعاف سا

 ۱ هرزوا هنسن اماد هدننزو درص ( كربلا ) علم «یش د يلع دععم یا لرتبم لحر

 | ردص روند هسک وک یندوب ل ا ردا 7 رد هی نالوا رک وب
 | هک رونید هنسلنا راردا كنیدوس هدرب یدک وج كنهقاا شک وجو هنسانعم
 ]| ردت نا یهو ةقانلا ةك رب تقواند لاش راغاص بوردلاق هدک دروک ی آ یحاص |

 "۱ رونید هنسیرد نالک هرب كسک وک كنهودو اهبلح و اهیفیف هک راب یهو اهل ۱

 | شیوشنهدارو یک یلحو هیلح اح ردیعچب ردرل صف كناب هک كل كر هدنوب دوخای ۱

 | یعج رد هلنئوکس كمالو یصق كناح هک یح هدنسهدام یلح فلوم ارز ردراو !
 | هک هبلحو یک هیبظ ردهیلح یدرفم ردعچ یلح دوای ېک یدو واد رولک لح

 || كناح رواک ىلحو هل رہصق كفلاو یرسک كناح رولک یح یه ردهلبرمسک كناح

 | مالم ىلوق ىلحو ةبلعك كربلا عجوا هکربلا هدارو هلکلیا صیصت ويد هلی
 عقاو هلناونع عج وا ندخح »ان 6 نکیا هلنناونع كربلا درقموا هرابع ابلاغ ردلک د |

 كناوبح راس هک روا هنسک وک كناسنا هلیصف تاب كرب لوف یلعو ردشلوا
 روند هصوح کرو رونید هنیزوب جا كسک وک كر دوخاب رونید هنسک وک '

 | هنوک رب هود رولوا عون "اسب هک رو هدتنزو بنع رواک كرب یعج ېک كرب
 | لامتاصو كوربلا نم عون یا ریعبلا اذه ةك رب نسحا ام لاقب هنسسانعم كك وج ۱

 ةیولح ةاش یا ةك رب هلال رد تاک رب یمجو ناتکرب یمه زود هنوبق |

 ا كاب هکر هکر هدزاجح یتبرع الاح روند هرب ییدنللوک بوابک را وص هک رو"
 ۱ هدنو رونید هغلغا_ص ر. نددوس نالیغاص یقو حایصو ردف رحم ید رد هلی ۳

 | ید و هل رسک كلاب ( كربلا ) ردبدا شاخ ولرد رو رد اج هد هلا كلاب

 1 هدیدرو ليقع و هددج و ردیدآ عضومرب هدننایم دیز هلا هکمو رود هطوح

  هفرغ ( ةک ربلا ) ردیدآ عصوم کیا رکیدو ردعضوم رب هدزاجحو ردیدآ وصرپ

 | ینوف یرام هدنکرت رولوا شیاو ربنص هکرونید هنشوف وص هنوک ر هدننزو !
 . نافغر رد ناک رو یک باصصا رد لا راو هدشزو درمصردل رب یمج ردر 6 دید

 | وتو ديرب یعج رونید هب هغب روق هک رو 2 و و



 تنم ر

 أ ولتک رو كمرو تک ر هدننزو هلعافم ( هک رابلا ) هيف كرابم یا كيرب ماعط
 زا هک ربا كيف عنو یا فلك راب كيلعو كيفو كل هللاثراب لاقب رد هنسانعم قلق

 [ هاسذ[ دجح لآ ىلعو دج ىلع كرابو] مالسلا هيلع ينلا ىلع ةولصلا ثیدحیف اماو ,
 | یتسانعم فيادهنا ىلع انتي اندها سب ةماركلاو فیمشتلا نم هتیطعاام هل مدا
 | هک رابمو ردنمطخ» یتسادنعم هک ربلا هل مدا ید كراب هدارو ېک یغیدلوا نعضتم
 | (كرابتلا) بظاو اذا هيلع كراب لاش ردلمعتسم هنسانعم كلا تموادم ههنسن رب

 | لاقي رغلوا لامعتسا هدهراس هایشا هلفلوا ندهیهلا تغص ةصاش هدننزو لعاقت
 هنسانعم یلاعت هلیسهقالع همزالم هداروب  سپ هنافصو هناذق هزنتو سدقت هللا كرابت
 | یلاعتم ندناقولخم هلغلوا صوص هقح ترضح تاک ربو تاریخ عیجو رولوا

 | ندنو هلفلزا ندهصیصخ هک رد ججرتم نفلوا لامعتسا هدناقولخم ینبم هنفیدلوا

 | ةروس یوا هک هتن زلوا فرصت« یراهفیص لعاف مساو ردصعو عراضم

 دیازتوا هربخ راکت هجرلا هيلع یواضب هنبو ردشلبا صیصت هدنلوا نافرف
 لوا لوق هک ردشلتا ریسفت هلئرابع هلاعفاو هنافصق هنع لاعنو يش لک نع
 لعافنو رد ریست فطع هنظفل ديار یسهلک یلاعت دینا لوقو رد انعم لصاح
 رب ینعر ریثک یاسحاو رو ريخ یدناو یلزا هک ردندنعضته یبهغلابم یسهفیص

 | سدقنو یلاعت ردکعد ردیلاعتم ندنافولخ هرزوا روک ذم هحو دوخاب ردعطةنم

 هرزوا یاشاو بجح بابو ءاننتسا بابو ءادتبا معاون هکر دموسرم هدرهمو
 بهو عو یغشو یلعف كرا نالوا صوصحم هبهیهلا تافصو لاعفا نالوا هینبم
 لان هریخ هلبا هنسن رب كرابو ردرلعونء ندنفرصت هفلتخم خیص رالعف یسلوقم
 | هرزوا روک ذم هحو هدلوا یانعم هب لافت اذا *یشلاب كرابت لاقب رد هنسانعم كليا

 هدشننزو دوعف ( كوربلا ) رولوا فرصتم هدینا یانعم نکل بویلوا فرصتم
 | کور ریعبلا كر لاق ردهنسانعم تک وج هود هدشنزو راک ذن ( كاربتلاو )

 كرب لاق رد هنسانعم قلوا میقمو تباثو خانتسا اذا لوالا باسبلا نم اک اربتو

 | یرومنی كدولبو رک ذیس اک رولوا مسا ندکارتبا كوربو هب ماقاو تبث اذا ناکلاپ
 رد هنسانعم قعشاچو اهرطم ماداذا باح لا تک رب لاق رد هنسانعم قلوا یئاد
 | ردهنسانعمكمرک وج یهود هل رسک كنهرمه ( كارالا ) دهتحا اداهبفلح رلا#ل رب لاقي
 هبوا نالوا نیشن مشح هلیصف كناب ( كربلا ) هتخما اذا ریعبلا تک را لوقت

 هدنرارانک كنهوا بولک هدننقو ماشخا ندقالتوا هکر وند هنبرلءهود عوج كنقلخ
 رونلواقالطا كرب هدهسرولوا ریبک ردقن ره هلوا شکوح یک دولب تغلبام هغلاپ

 رد كراب یدرفم روند هراهود قوچ دوخاپ هنسیروس هود شکوچ لوق ىلع
 یمب رولوا عج مما سب ردالور یعجو رد هک راب یوم یک بحاصو بعص



 | كيا ( كابثتسالا ) ةكيا راص اذا عبارلا بابلانم اکیا كارالا كيا لاقب رد هنس انعم |
 | هنلحاغانالوا راد هویم هدننزوفتک (كیالا)كبا یەم كارالا كياتسالاق ردهنسانعم |
 ۱ رم یا كيا لاق رونید |

 | جورخ بحاص روهشم هدننزو رجاه ( كياب ) (۰ ةدحولا ءابلا لصف + ) |
 ۱ هکلاع *هلج بود روهظو تئشن ند هبصق مان مرخ ند س راق دالب هکر د عا

 | لتق هدننامز یمابع مصتعم هلس رقت رب هدعب یدب-شااق ریسب قءر هک البتسا ۱

 | هروک هنن اب كحراش ردندنیقلفم ءارعش كلب نب دععلا دبعو ی دنلوا مادعاو |

 ۱ لاقبرد هنسانعم كمك هدننزو كتف ( كتبلا ) ردفرصنم ريغ هلتیلعو هست كاب |
 ۴ ید و هدننزو لیفت ( تلبتستلا ) هعطف اذا لوالاو ,ینتلا بابلا ناكا هکتب |
 ناک هدنزو لعفت ( كتبتلاو ) هدننزو لاعقنا ( كاتبنالا ) رد هتسانعم كمسك |
  كناب ( ةكتبلا ) عطقنو مطقناف هعطق یا كنبئو كن اف هكتب لاقب رد هنسانعم |

 | كتب یعجج ونلوا ریبعت یتنسک هک رونید هنس هراپ كيش نلیسک هلیحفو یرسک أ
 | نالوا هدلبل رخاواو هنم ةعطقیا لبحلا نم ةكتب هدب ف لاقب هدننزو بنع رولک |

 | وبشا ةمهج ىا لیلا نم ةكتب تيقب دقو تحرخ لوقن روئلوا قالطا هتطظ
 هد هنسانعم كمکج بودبا ضبق یبهنسن رب كتب كنجرتم حاحص هدنس هدام كتب |

 یانعمبولوا عرفتم ندنسامعم عطف یسەجر جد اتعمر ندحاصع هلا وئع رولک

 | هدنادرفم بغار ىح ردشمالبا تافتلا کا فلّوم ءانب هننیدلوا هدنتک روک ذم
 یا رعشلا تكتب و هنذاو هرعش كتب لاقب ردلمعتسم هدنعطق رعشو هاضعا كتب

 لزا یانعم هلکلیا مس هلیترابع ةبذصلا ةعطقلا ةكتبلا و هنم ةمطق تل وانت ||

 ینادمهلا بعك نم كلامو رد هنسانعم عطاق ( كنابلا ) ردصخاو یفیدلوا هدننعخ |
 . ثئاب فیس لاق رد هنسانعم عطاق یخدوب هدننزوروبص ( كوتبلا ) ردپسا كنعلق |

 بب رقنع هلیصف كلان (لذوبت)ردیف داصوهدننزو قنخ ( كنخلا ) ماعاقیا كوتبو
 لاقش روند هنسلاغوح بوترآ كنهنسنرب هلئاحف ( ةكربلا ) ردموسم هدناصف ات

 . كکوح هر هود ر لصا هروک هنناب هدرئاصب كفلَوء ةدايزو ءان یا هکر هيف ۲

 هدانعموب ردنرابع ندکعشلرپ بوب وق هرب ینردصو ینرازید هکردعوضوم هنسانعم

 . هثیشربو ءالا ةكربو برحلاق كلرتباو هباد هلورب یدنلوارابتعایسانعم توتو موزل
 "بدشنم یسانعم تداعسویمانعم هاو هدایز ندنآو قالطا هکر هنو كنيهلاريخ [

 ةداعسلا یا ةك ربلا لها وه لاش رد هنسانعم تداعس هک رو ىنا ردشلوا
 : ردهنسانعم كلبا اعد هلتك رب ( كيربتنا ) ردندنيعبات عشاحلا ةكرب ردندیماسا هکر یو |
 لق رد هنسانعم تک وح هودو هک ربااب هلاع داذا هبق كرو ماعطلا ىلع ولو لاق |

 | لاقب رونبد هثیش ولتک ریو زيخ هدننزو زما (:كیربلا ) خانتسا اذا ريمبلا كرب ۱
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 دم هتشرف مک ر يا ایهت اولا وه لا نولید لو
 دمع ردفو 2 هدکن و ی ؟:ناطنتفو نج روند كلم ید هد ریال روید

 ) ل وألا ) یکذیس اک ردنوخآام ندکلم هددنع ۳ و یدنلوا فذح هرکص
 قول ام ئا هل ولأم لسحر لاش ,یدنلوا یکذ هک ردتبفدا صو هدننزو یولات ۱

 هتلاسر لجن اذا هتکلام كلأتسا لاق رد هننیانعم كليحليا ( ك الیتتساالا )
 لوق ىلع هنسانعم برسا روید هوش روق هلع كنونو ی دم كنه زمه ) كالا (

 ف) م روند هنصااخ دوخای هنبدوسا دواي ردقح هلوا یالف هکرونبد هننعیا

 همس هدام یماصرو بودا فر رعت هل ا برسا ییطفل ناو FI یطظفل برسا

 ردبعلق هکر دطبایرب و رد رسا هکردد وسا یر هک ید شبا سقت هع ون ییا

 هننای یدنک هک یدلیا فی رعت هليا برسا ینظفل كنآ هدا رو یدعش یدیشیمد |
 یعاذ هروک هب یا لوقو ردي رلکدید نوش روذ هدیکرت رولوا دوسا صاصر هروک ۱

 ردکعد يدوس دوحای ی ید هد وسا وا هک تلا لوق رد رلکدید یالف هکر ول وا

 رد رس رغ یتیدلواهدناز كددرت ون ردقح هلوا برسا یدوسا روک ذم رب رقت هنشیا 0

 هعچ هدنزو سافا هکر د لعفا یزو تل كناو رد رعم ندبسراف برساو |

 ح راش ردشهاد وا دراو ىربغ ندنظفل دشاو ند و قر هلوا د رقم هلغلوا صو صا#

 هنسن رب هلیصف كنءزمه ( كالا ) رلیدلوا بهاذ هغملوا لعاف ینزو رلضعب هکر د
 منع اذا لوالا باسبلا نم اکنا "یشلا كنا لاقب رد هنسانعم قفلنوغوب بوی وب |
 رد هم انعم قلوا لاط اذا ريعبلا كنا لاق رد همس انعم ق قماز واو ظاغو

 بودنا ادب هل زر نو ېک باکتراو تئاتد؛ تسحو 3 ر ادا لح رلا كنا لاق

 رونید هنغلور وق جأقا قشمراص هنب رب یرب و قیص هلیخف كن رمه ( كالا )

 ىهف ماللاب ةكيل أرق نمو ةضيغلا ىهف ةكيالب [ ةكيالا باصا ] لامت هلوف ر
 هدب رابخ یو رولوا یلصف مال یرکذ عضوم هروک هب هیناث تأرق ةيرقلا سا ۱

 و هل وا موسم هرزوا قلوا یهج تنهکیا هلا هددتم مال یعب هالا باسا

 ندقدنلوا مدقن هرزوا هزمه یدبا كلام یلصا هکرد ذوخأم ند هداموب ضعبلا

 قالخإلا مل و عمط اذا لج رلا كنا لاب 3 هنسانعم تر 7 صرنا ]

 OS ا ا هیسصغ هدیکر لا |

 ,رونړد هغلحاعا اقاطم لوق ىلع روید هنام روا نالوا یغلحاغا لا راو رز دس دوخاب ,

 "فتللا رجألا وهو كبالا ىف اولزت لاش رد هکیا یدرفم روند هفلامرخ یح
 : نمو لخلانم تح رحشلا لك نم ةعاملباوا هلارالاو ردسلا تبنت ةنعينلاوا ريثكلا |

 قمل وا قلن مر وا دوخاپ قلور وق جاغا ر ولوا ر دصم كياو ر دظ ورم قاوا
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 كن رلح وارغآ هلا ا هرهج هلنيئڪف € كنالا E ةر دحم یا 7 لاق 1

 ۱ ( كذالا ( نیمططاو كقلا عج یا هکنفاب باصا لاش روند هر ینی دشواق ۱

 ۱ كن هرمه ( هک الا ) رونید هرایجالب ردعج ندنظفل كوفا هلي كنهرمه
 ۱ عو هدیدش نالوا ندنامز ئادش هدننزو هدادش( ةك اکالاو) هلبعف كنهددشء
 دم هکاو رهدلا دئادشنم ةددشلا یا فک اک الاو ةک الا مهتیاصا لاقت زود"

 اإ دن و ام دش یا رحلا ةكاو رهدلا ةكا هتحتزا لاقب روند هرح تدشو هرهد ۶

 ۱۳ ۵ رب هستم هک و عز یا هوس یآ هك ۱ لاق روت هاب وطن"
 ا هحوت هلبضغو مشخ هرزوا هسک ر و روئلوا قالطا همولواو دقح یا کا هبلق
 ۱ ۱ تجز قعشقص و بضغلاب ىلع هلاسبقا یا هتك | یتشهدا لوقت روند هکلنا 3

 | روند هتسلوا دک 8 كناوهو هج رلا ىا كالا مار لو رد هنسانعم هجامو

 ۱ هدیسکیا هدننزو ریما ( كيکالاو ) هلدب دشت كفاکو یصف كن هزه ( كالا )

 ۱ ج رلا نکاس راح یا كيكاو لا موب لاق رونید هنوک یما زسراک زور ردفطو |
 | ۱ کا اشو كا لاق رد هنسانعم قلوا یما رسراک زور نوک رولوا ردصم لاو" |

 اإ هدر اذا هکا لاق رد هتسانعم كمردنود ورکو اکیکا راص اذا لوالا بابلا نم |
 زا رد هنسانعم قلوا لادکننو هجاز اذا انالف كلا لاق رد هنسانعم كلا هچنامو, ۱

 ۱ دک ار او يدون هدننزو لاعتفا (٠ كاكتبالا ) هر دص قاض اذا نالف كا لاش |
 ۱ | ردهنسانعم قعشقصو لا یعع انمو كتنا لوقت رد هنسانعم قلوا یسا كن قر هلوا ۱

 ۳ همدآ ر شيا ر و جد زا اذا ةدراولا لبالا هعاسج یا در ولا كنئا لاقي

 | ما نم كتثا لاقي رد هنسانعم كليا قاکنتسا ندنآ هلکلک وب و بو روک
 | سا بولپ راج هنن ر یر یرلقایا نکررو و هنم فناو هيلع مظع اذا

 | هدرنعآ هلیحف كنمرمه ( كلالا ) اکطصا اذا هالحر تكت ءا لاقى رد هنسانعم |
 ۱ اذا لوالا بابلا نم اكلا ماحملا سرفلا كلا لاق رد هنسانعم كمنيج هنسن .

 . كمالو یصف كيم ( ةكنأملاو ) هلی كمالو یصف كن هزمح ( هكولالا ) هكلع

 أ هيض كمالو یصف كيم ( كلألاو ) هلیصف كن هزم ( كولالاو ) هلیعفو ىم |
 | رد iE تلاسر كلبحمبا ىعوجج ردشمالوا دراو هدننزو لعفم یریغ ندنو و

 ۲ هروک هنا كنهرئاس تاهما ارب ز ردشلیا تب هلا شی وشت فلم هکربد حراش |

 | رد هنسانعم كليا كلیعلیا ردرل ردصم هدننزو دعقم كلامو كولاو هک لاو كلا

 أا روند هكليجليا ردعما هلبعفو یمض كمال هكلأمو هلي كمالو یعف كيم كلامو
 | لاقب و لسرت اذا یناثلا بابلا نم اكولاو اكدأمو ةكولاو اکلا موقلا نيب كلا لاقت

 ا هب همان و هلسر یغیدلوا لماح كنيجلبا هكولاو ةللسر یا ةكلأمو كلام امهنب

 | هدننزو روبص ( كولاو ) یهتنا یلاسر یا كولا هيلا لجا لوقن رونلوا یالطا
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 ةارصا لاقب هلوا شک ینرب یربغ بوہمسک یلدناز م قجهوا تنس هلکعا اطخ
 | هدنزو رحاه (كآ) شفا عضومریغتباصافاهفاخ تأاطخدق تناک اذاهکوسأم |[

 _ (دوفالاو) هلنینصف(كفالاو)هلرصفو هلیرسکتنءمه (كفالا) ردعضوم رب هدنب رقناجرا
 | اکفاو اکفاو اکفا كفاو لحرلا كفا لاقب رد هنسانعم كلیوس نالي هدننزو دوعق
 | فرم تا هروک هنناب هدرئاصب كفلؤم بذك اذا عبارلا و ینثلا بابلا نم اکوفاو |

 ۱ ر كفاو ردیعشذم لا راس "ییاعم و عوضوم هنسانعم ههحو نع *یشلا |

 رد هنسانعم كمردنود یس هشیدناو یأآر دوخای كمر وح وریک ند هنسنر یدآ 1

 یهسکرو هأر بلقوا هبلقو هفرمص اذا یناثلا بالا نم اکفا هنع انالف كفا لاق |[
 تذکپ هلعح ادا االق كفا لاغ رد هاتم قلف ن الب نم تا رب و یا ۰

 هم رح اذا انالف كفا لاقب رد هننسانعم كلا دیمونو مورحم ندندوصقم یدآر و

 ب ذك اذا لحرلا كفا لاقب رد هنسانعم كلی وس نالي دوب ( كيفاثلا ) هدارم |
 هدننزو روبص ( كوفالاو ) هدننزو ريما ( كيفالاو ) هدننزو دادش ( كافالا )
 لیلق قناطفو هلیحو یدشرو مزح كيفاو هنسانعم باذک رونید همدآ یج الب |

 | یا كفا لحر لاق ردلوعفم یم iy روئید همدآ هبلوحو زحام نالوا

 نالوا هد رفو عودح ندنتهح نو یأر یدنکو م رطحاو هللا لیلق زجاع

 هبآر نع عو دخح یا كيفا وه لاقب ردبا تأشن ندندشر تلق 6 رونید همدا ۱
 رومغی اکا هک روند هرب لودشو ردفدارم هدریخا یانعم هللا كيفا ( كوذأملا ) |
 ضراو  وفام ناکم لاق رد هلاه یثنؤم هیلوا تاب الصا هدئآاو بوبلیا تباصا |

 همدا نالوا فیعص یاعتاو دشرو لقعو تاب هب سالو رطء هبصی اذا ةكو

 رطم هبصب ۸ یا لوفام وهف ععفلاب فا لوهعلا ءان ىلع ناكملا كفا لاقب رونید |

 ) هناغتتالا ) لفعلا فيعضلا ىا كوفأم وهف لحرلا كفا لاقب اذكو تاب هنامو |
 تنلقنا اذا ةدلبلا تکقسا لاق رد هنسانعم كغود هنسرت هنسن رب هدننزو لاعتفا 8
 مالسلا هبلع طول موق هکردر هدلب لوش هلیس هبنب لعاف مسا ( تاکشنولا ) |

 | هکرید حراش [ ةئطاخاب تاکشنٌوااو ] ىلاعت هلوق هنمو ادا: رب زو رب ز هرزوا |[
 | هحای ر لوش تاکشوءو یدبا ررهشما مودسو امودو هرعو هدعصو هبعص

 | بالا ةفلتخ دوخاب هیلبا بیلقت یضرا ر هلأ یهلا لاسرا هک رونلوا قالطا 8 ۲
 | امش ییکو یبونج ییک هک هلوا فلتخ رلهنرک ییدسا بودبا تئشن یتعب هلوا ||
 | فلتخ ىنعب ضرالا تکز تاکفتولا ترثک اذا برعلا لوقت هشمو هلوا ىب رغو ا

 ۲ نالی هدننزو هنیفس ( هکبفالا ) رولوا رادافو ولتوق یعرز كرب هدکدسا رللب

 | نايس ( ناکفا ) بذکلا یا ةکيفالاب هامر لاق رولک كنافا یعجج رونید هزوس

 | روئلوا قالطا هب هنس قاروف هدننز هدنن زو هو ذ ( ةكفالا ( ر دیدآ دار هدننزو
 ت
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fكراو كارالا اهنیع راذا لوالا بابلانم اکرا لبالا تکرا لوقت رد هنس انعم قعالتوا  | 
 | هدنفلحاغا كارا ردلعاف مسا ندکاریا ( كرولا ) ردیدآ عضومرب هدنس اضق ناتسبس

 | نوک روم موق لاقي هنمو رونید همدا نالوا رد التوا ین هنس هود بوئوط دروب

 | نالیروق هد هن اخف افز هدننزو هنیفس ( ةكيرالا ):اهنوع رب كار الاب نول زایا

 یک شارفو هصنمو ریرس روئید هپ هنسن قجهنلوا اکنا اقلطهدوخای رونید هربرس

 | نیمو یلاع یرلک دليا بیرت هرجارداج دوخایهبق نانلوا بصن نوعا نیلک دوخای
 | زساه رولک كي زا یعج روند هلجح اکا هسيا نلوا ریرس هدنآ رکاو روند هتخک

 كئارالا ىلع نؤكتم مه لاقب هنمو رد ذوخأم ندنسانعم تماقاوبو رولک كئاراو

 ةصنمو ربرس نم هیلع "اکتیام لکوا ةلجح ىف رب رس ةكي رالاف كئارتلاک ضیب عم

 لاق ةلبح وهف ربرس هيف نکي مل اذاف ت وا ةبق یف نیز دجم.رب رسوا شارفو
 رولوا قالطا هنتا نالوا تسرد كنهراب هکیراو ربرس ىلع ةلجح ةكب رالا بغارلا

 | هدنرزوا نام بولوا رهاظ بوبانیق هزا هرکص ندقدلوا لئاز ینارصهو ءلرح
 تبهذ یا حرا ةکي را ت رهظ لاقب هلوا شمالاق هنسن یربغ ندکع یرد

 هک رد هنسانغمقغعروتوا هب هکیرا یتیلک ( كیراتلا ) رجالا e هډ رهظو هنشثغ
 ۱ لاق ردنا فافز هدنرزوا كنا بولک داماد رلردنا سالحا هدیا بوکح هدرا هنک وا

 |. دو رد هلرق رب هدن رق مدنا هتف (كرا ) ةكيرالاب اهرتسااذا سورعلا كرا

 | هدنرلتزوقنعو لبج ( كراوذ ) ردیدا قیرط رب هدلبج مان نضحافق هدننیب زاجحو
 | ةرمه(كرا ) ردیعسا داور هللا. هموضم ره ( كوراوذ ) ردیدا یداو رب هدهماع

 | هلیسهبن رغصم (ناتکیرا) ردیداهردرب هدنن زورپما (كب زا) ر دعو مر هلنیتععو همووضم
 زا ندناوسن"یماساهدننزوهباص- (هکارا) ردبداكغاطیکیاهدندروبیسهلیبق بالکن, رکب وبا

  ردهنسانعمداین ولصا ( كورألا ) ردرلرعاشهک اراندیزب وهللادبعن هک اراردندلاجرو
 | ردلیفتلعفا هدننزو لضفاهلیدم كنهنمه( كرالا)لصالاىا كورألا مع رکوهلاقب

 | وه لاش رد هنتسانعم نابسحو قبال كب ردشفوا فرصتو ذخا ندهکیرا
  كنلتوف بونلبربا یعاغا كارا هدننزو لاعتفا ( كارتبالا ) مهقلخایا اذکب مهکرآ
 خو کسا اذا كارالا كرتئا لاقب رد هنسانعم قلوب ىنل اک بوشت لوق ىلع

 1 کیا كحرف ردهبنشت هلیحف كفاكو یرسکو یصف كنەزمه ( ناتکسالا ) كرداوا
 را هنسناج ییا هحنوا ندنرلیبق لوفلیع رونلوا ریبعت یرلفادود هک روند 4:سق

 مآ ردكسا یعججو ردهکسا یدرف» ردبرلرب یکهز نوزوا رونبد هنیرانک یکیا دوخاب
 جرلا رةش فلوم هکر د حراش هدننزو باع ردك ساو هلبصف و یرسک كن رمه

 یصنس هکرونید هنوئاخلوش (هکسالا) ردحرف دارمندج ر هلکابا تب هدنناونع

 اطخ



esتو ص ا ی و ا م ت  

 هم رثك اذا عبا را تالا ۶ نم رم اکیا لس رلا تا لاق رد هش ا ىا وا زوج

 | لاق رونلوا قالطا همدآ قجلا هدنن زو ربنم ( كبثلاو ) هدننزو فتك ( كالا )

 | رول وا دیک أت هلنلوا هب انعم و ید كفع قرخ) یا كيتم كفعمو كىا كنعل هنا
 دنن لف هرم هدن اف صو رونید هم را همطفر هه ا فا ۱ 8
 هدند روب یس هلیبق لیذهو ردبرلکدید لارالا یداوو ككرالا نامعز ردیدآ عض و

 تح وام دارم هک هنس انعم ج روند هوا یشکا:كاراو ردیدآ كغاطر

 هکردیسا رج شرب ندنعون جو ردیس ههک اف كنق هود ردنوا نالوا ین رارمو"

 ]| یعج ردصوصحم هنفرط نع هکرارید یاغا لا وسم هدیکرت روئلوا كابتسا هل رالاو
 هنتوا یشک ایندو هل رسک كن همه ( دثرالا ) رولک كئا راو هلنیتع رولک كرا

 یعسق هود اریز لب الا هيف قت یا 2 را هل بشع لاقب رد هنس انعم نج رونید
 یحاغا هلاوسم هلبصف كن هرم ( ةيكارالا ) رولوا ظوظحم.كى ن دقلتو ار وش

 ( هکرالا ) كار الا یعرن تناک اذا ةي ارا لبا لاش رونید هرا هود نابیلتوآ
 هك را ض را لاش رونید هري نالوا قوج ىج اغا لا وسم هدنن زو هح رق

 ۲ جی زونید هرل هود نالوا هتینخ ندقم التوا یجافا ةلاوسمو كلارالا هر 8
 هدشن زو فلتوم ( كرتولاو ) هدنن زو فتك ( كرالا ) یک یح الط رولک کارا

 كارا لاقب هلوا قشم راص هنیرب یربو ناوارف هک رونید هنفلوروق كنجاغا اوسم
 ندقفم التوا یحاغا لا را هود هلنیتعف ( كر الا ) فثلم ريثك یا كرن ومو كرا

 عبارلا بالا نم اکرا لبالا تکرا لاش رد هنس انعم قلوا هتسخ بویرغا ینراق

 | رد هنسانعم قاوا میقم هدربرب كراو یکاراو ةکرا یهف كارالا لکانم تکتشا اذا

 | ىح اغا كارا هود ىخدوب هدنن زو دوعق ( كورالا ) هب ماقا اذا ناكملاب كرا لاقل
 لوالا ب الا نم اکورا لبالا تکرا لاش رد هنس انعم قاوا هتسخ الت وا

 قمالتوا جانا ك هلارا هودولوهحماللع لبالا تكرا لاقبو كارالا لکانم تکتشا اذا

 بوب التوا یعناغا یتید ارغوا اقلطما دوخبن قم روط نوب التوا نا یا کک
 لا رالاتع راذا لوالاو ین اثلا بالا نم اكورا لبالا تکرا لاقب رد هنس انعم قلاق
 هدص و رو هيف م ةنف ناک ر مت بیصت ناوهوآ هک ز دز ۳

 زوب هنل تا ی ف تر را اذا مالا را لا رد هنس ان

 قلوا میقم هدرپ رو لث اتو هم رو نکس اذا حرجلا كرا لاق رد هنس انعم قب

 | كلبا مازلا هنس هدهع هسکر یب هنسن رو ماقا اذا ناکلاب كرا لاقب رد هنس ان

 | یحاغا كارا هبهودهدننزو كرت ( كرالا ) همزلاذا هقنعق مالا كرالاقی ردهنسان
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 س رف و لحر لاش روند هن اویحو ناسنا وان ویب نو زوا هدننز و قجا |
 قنعلا لی وطلایا قیها

 دنوکرب رولوا ضراع هنیکا هلینوکمكنارو هلاعف ( ناق ربلا ) (۰ *ابلا لصف «)
 هنامذا کال ذک رونل وا ربسعت شل اخ ماتسو شم روا اص هدنک رت رددعسا تفا

 هک هتن زونل وا ریبعت قلیراص هد هثسیکیا هک ندا. ضرم هنوکر رول وا ضراع |

۱ 
| 
1 

۱ 
۱ 
۱ 
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 ۱ هل ربع رفصا ناقر و دوسا ناقرب هدا روا ف م یدنلوا ناب خدمت هدف قرا 1

 ۱ رمقق و هدد و اد ةرک دن نکل رد و ی یر وه دمو یدل مش هنوک ییا ۳

 لیلق هدراید یریغ ندناتس دنه لواو شعا رولوا يعون رطخا یخدر هکمد روکا

 | هننلع ناق رب ( قوربملاو قورالا ) شما ىع اجا كدوساو رفصا شما عوقولا
 م اسا اذا قو رو نور ام عرزو لج ر لاقي رونبد هنیکاو همدآ شم ارغوا
 هدرلنآ هاغل وا موس ص هدنن اونع قزر هدضعبو قرو هد هحدن شعب ن اق ربلا

 | صوصخ هرع ناوسن هکرونید هدنبتسد یمی هدننزو رجاه ( قرایلا ) ردلاص
 ۱۳۳ را 0 ( م )ر رعم هراپ مروک تاب جرا ردکزا#
 | هکرد صخا ندن آ هتش هنس انعم لخلا راج روند هب هنسن یرلک دید کیوک

 ر روند هثیش نالوا قآ كلو روند هغوع ققیو رونید هنس همقل رو هنس هراب رب
 | قآ كي هدننزو فتك ( ققيلا ) ادج ىا ققب ضبا لاقب رل ردا فصو اديكأتو

 اخ شیلافی ردمجهدنظنلقیق ( قیاقیلا )ردیناور تیکسلایا یو
 ۴ «منلا قب لاقا رد هتسانعم قلوا نآ ك هد زو هموع ( ةقوقبلا ) شایبلا
 لاقب روند هب هنسن ینآ هلنیتعف ( قليلا ) ضيبا اذا عیارلا بابلا نم ةقوقب قي
 ٠ ( قلملا ) رونید هب یک ولیو قآ ءدنن زو هکس ( قلبلا ) ضیبایا قلي "یش
  ق.الب یمج هثساانعم هابق روند هنانفف هک رت رص یمراف هلی هلبصف كيمو كني
 یدصت هکو هد هروک ذم “هدام فلو« نکل یدنلوا رکذ ید هدنسام قلوورد

 روني د هن اتفق نالوا ریبعت هم ابق هل هدیس راف لصا هکی دلاق ر دشم املا

 هک ردیعا كب رب ندن را رکسع رس مور هدننزو باح ( قان )
 [ ناطلغ هدف الخ نا ويد یع وطقم رسو لتق هد ربا قب دص تف الخ نام ز
 ] یدح كاس ن نسح ندنبمبا عابلا هدنن زو دا دش ( قاب ) یدلوا

 ردي [ےےم هک ردیمسا

 » ةزمهلا لصف # فاكلا تاپ ٭

 ۱ ولتاكب یدو و كمدآ ر هلنیتصف ( كالا ) ردیدآ عض ومر هدننزو دجا ) كأ )

 ] یناسک کنوا هکرید حرا-ش ضایبلا دیدش یا قش یش لاقي رونبد هثبش نالوا



 ا طاشنو شدنح نح هانیتعف( نرم نمود یفتسنال یا ةر قا هم

 رونید هکلوک نیکرچ كب هدننزو هحرحد ( ةفررهلا ) طاشن یا یتزه هب لاق
 ردبفدارمو هدننزو قوزره (قورزه) كعضلا *وسایهو هتفررهسانلا رفتن لاقب

 رد هنسانعم عوبسا ردنرامع ندنوک :یدن هک رد رعم هتنه هدننزو 3 <

 ادیدش ریسبیالح رلا قهغب لاق i كعوب هلدش هدننزو 4رلز (ةقهقهلا)

 ندان ام تلعا عیزوت هیس

 ضو هلا هرععم دام حراشةاطع نم ر ےھیف صوخ اذا م وقلایف قهفه لاقي

 باس ینو ا هلا دهح هعاج هدننزو قش ( قهل ) ردشلیا هکطخ یس هه

 ( قفها) عاعطاب اهدهح اذا لوالابابلانم اقه ةأرملا قه لاقب رد هنس انعم كابا

 نوک ا یا ققه مه لاقب روند هرل هسک ندنا ماه قوح كب كنف

 | مدقم بویل وا لساكتمو راف انعطق هدننلاصموروما هدنن زو راثرن ( قاهقهلا /

 قلخ ( قلهلا ) هروماف شمنمیا قاهقه لحر لاق رونید همدآ نالوا یعاسو
 .لحرلا قله لاقب رد هنسانعم كلا ثعرس هدننزو لعقت ( قاهتلاو ) هدننزو
 یاو هدنن زو یا قلهلا ) ع رسا اذا اقلب قلبتو ین الا ب ابلا نم اقله

 هزا ور هدنن زو فک ( قمهلا ( روند هنسلت هلدش .كنەقان هک رد هنس انعم

 (یتم#لا ) رونیدهنلتوا یروقو روند هلوا قوجو رونید هرباج قشمویک كبیاو
 یک هناتسم اکو اک اکیوا هاک هدنن زو یمز هلیصفو یرمسک كيمو یرسک ناه

 ره ی شنا لیمو رم بناجیلع یشم وهو قمهلا ىشج لاش روند هکع رو

 هلو یصف كناه ( قاقمهلا ) ردیدآتاب عور هدننزوصیصج ( قیفعها (
 لکا نوجما عاج تیوقن بر واق رولوا تبان هدنل ابح ماب هک ردهناذ ساجر
 روند هش وس شم وک وا هدنن زو طعم ) قحهلا ( زدەقاقم ®« یدرفم راز

 لحرلاتش روند همدآ قجا ناشیرو یلسو هبلوج هدننزوبدخ( قعهلا )
 تكعرو هلتع رس هدب زو هح رحد )2 4امهلا ( ب رطع قجا یا ی

 یسپ دنفص باق هلئیتصف ( قنهلا ) عرسا اذال- رلا قلمه لاق رد هنس انعم
 هبشوهو قلا ینذحا لوقت رولوا ضراع هن اسنا هک روند هضابقا تناح یک

 | همدآ یوک رپ ول زوسقوج هدا زو لیبجز ( قیلدنهلا ) ناسنالا یرتب ره
 | هقوا هلیصف كناح ( ةفوهلا/) مالکلا ریثکلا یا قیلدن» لج ر لاق روند
 [ ةدبز ( مقيهلاو ) لعق كناه ( قبهلا ) یدنلوا رکذ هک ردیف دامو هدننزو
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 . یهزمه هلا ءاه شو هدننزو جرحد یدیا قیره یلصا هلبرسک كنارو یعف | ۱

 .كنای لصالاق همه هک ابوک هلبا هنک اس یاه رلربد هر هقارها بودیا عج |

 بیذین بخاصو زملوا یساجن لعف هللا هدايزوب اذهلو ردشلوا ضوع ندنسهکرح

 بابهک رلیدید اقره هتفره ندیئالن هل راتبعاهیلصایاه رلضعبو یدلیا هتلعختینو
 .هکردلوا لوق هبجوهجوسپ یدلناتافتلا هلوقوب یرهوجو فلژم نکل ردندنلا
 هاب یردصم هک ردندناب هجرحد هروک هحایصعو ندناب هماقا هروک هنفلّوم

 .ضوع هاههنب رخآ پونلوا قذح ءاي هدننزوجازحد یدبا قایرح یلصا ردةقارح |
 هدننزو مرکم ) قرهنا ( رلرد اوشره اشره قره هدنیضاح ماو رد شالوا

 هد رک هکر. د مجرتم ردقراهم یعج رد رعموو رولیزایو زای هک رونید هبه غب
  راومهو زود ی ینا قرهمو قرهمو ردکعد دغاک شلهرهم هک ردي نعم ۱

 یلقاناغص نلیکود .هلئدش ردلعافیسا ندقار رها ( قرورهلا ) رونلوا قالط! هەوا
 قوح ییهنسارب ) قيرهتلا ( بيصیاقرورهم رطم لا رواوا فصو ,هروغي

 کرک نس ینعب تیا كرجن ىلع قره برعلا لوقت هنمو ردهنسانعم تکود
 ندهسک رارید هلرجت ىلع قره هدرپ كصید هللا خیز الصا هلبماکعساو تبثت یک
  هلکنوب هدعب ردکعد هلا هدایز ید تاقر هرزوا ك هشنو رکس هللا ارو اب

 : (ناقرهلاو) هدننزو نالحم هلبخكنارو كيم ( ناقرهلا ) رایدلیا_هیانک ندنب
 ۱ رونید هیلیرد ردنغل هدلیعف كنارو یعكيدو هدننزو ناعکلم لر ا لوم

 ۲ ندفارها رونیدهعووم یفیدشاط هلبادم كنایرد ندلحاس لوقیلع هنس انعم رح
 | یهام ردیدآ هدلبرب هدهرصب رح لحاتس هلبع كنارو كيم ناقرهمو ردذوخام
 ۱ ۱ وا یرعم نایورهام هکربد مجرتم رولوا كعد ولءهرهج قلاب REE نایور

 ۲ قرهلا ) ردهبرقرب هدنساضق ورم هدننزو نالفسع ( ناقروه ) ردنشورخد

 (قوزرح) قلخ بو یا قره هیلعو هاچ لاق رونبد هبو یکنا هلیرمهک كناه
  كحراش ردعسا هنس انعم نيجستو سح هللا رضقو یعط كن همجعم یازو كناه
 ۱ e فلاو تيلع یارمصنا مدع ردتغل هدهلیعدق كاز ردیطت تغل هروک هننای

 . هروک هننایب كحراش رد هنسانعم سوبح دننزو جرحدم ( قزرهلا ) ردیبم
 هدیدخدعر هدننزو فتک ( قرهلا ( ردع وع هیسرو قرهیلوافرمص۶۰ هداموب

| 

 . قرها لاش رد هنسانعم كلوک قوج هلرسک كنهرمه ( قازهالا ) رونید

 . لافب رونید هنوناخ نکهلوک هدننزو قائیم ( قازهملا ) هنم رثکآ اذا كحفلایف |
 ۱ ۱ برمشیکبس نالوا را رارق هدربربو كلا, :ریک .یا قارهم ها

 ۱ ارا لاقب رد هنتهانعم قازهم .هدنيزو هخرف ) هق رهل ( زونید هبیراف ناوق |
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 | ( قارحالا ) رک ديس اک ةقارا قبرب قارا هلصاو ةبصاذا ةقاره ءاهلا مفب دا

 | نزو ىلق افارها هقرب ءالا قرها لاش رد هنسانعم هقاره هلرسک كەز

 قارها هلرسک كنارو كنءنمه ( قایرهالا ) هبصاذا امارکا مرکب مزرکا
 | وهف اقایرها ءارلا سهکو ءاهلا نوکسو هالا مضب هقب رب هفارها لاقب ردهنسانعم

 | تارهمو ءاهلا عفو ملا منب قارهم كاذو ءارلا رسنکو هاهلا حقو میلارنب قیرهم |
 | تارا ةفاره قبربب ءالا قاره لصا یا هلصاو هبص اذا “اهلا نوکسو ملا ضب |

 | قیرأت قبرب لصاو مرکیک قبرب قیرب لصاو ةباجا بيحب باجاک ةقارا قبر
 ردردصم ندنباب لاعفا هدننزو هانک ةهقاره هکردو یسهصالخ مرکب نزولع
 یدنلوا بلق های هزمه هکر د هرو تغل یر ردراو تغل جوا هد هداموب

 لاهعتسا هق رماانا هدنسهخیص ملکتم هد رع مالک ارز رار د تحرهو تح را هک تن 1

 هقب رها بودیا بلق هباه ندنرلکد روک لیفت ینعاقجا كنبترمه هکلب یدفلوا |
 لأ مرکی مرکا ردقةلوا لامعتسا هدنناونع افارها قريب قرها هیات تغلو رلیدید |
 | باه "هسیا رایدلیا بلق هباه هرزوا روکذم هجو ییهزمه هک اتقو یک امارک |

 | یناعفلا نيع یتموزل كناهو لاخدا فلا هنبرزوا بولبق مزال یک ند هلک سفن |
 هقارها هلا تغلو یدیاقیرا لصالققرها ارز رلیدلیا ضوع ندکلیا فذح |

 اعایطسا عیطب عاطساهدنسهغیص ةعاطا عیطی عاطا هک ردهدنناونع اقایرها هشب رب |
 هکرح كنلعفلانیع نیس هک هلی كناپ هدعر اضمو یصق كن همه هدینصام رلرد |

 یحف كنا» و ىع كيم روند قیرهم هدناءاف مداو رب دلبا شب وعت ندنسهفوذحم

 أ هلئوکسو یصف كناهو یعضكیم رلربد .قاره» هدنلوعفمیساو هلیدمو رسک كنارو |

 | یزو هلیصفكناهو ىم كناي رديعراضم كلوا تغل هک كنظفل قيريب هلوا مولعمو |
 رد لعفهم ردلوعفم مسا هلبصف كناهو ی كيم هک كنظفل قارهمو رد لعق

 ءاه ارز ردلکد نک یرلملکت ردهلنوکبس كناه هک یرهلک قارهمو قیرهباما
 ردیبم هنفیدلوا لد ندهنکاس "ار ینوکس كناهاما ردرلنک اس هدیسکیآ ءافو

 رلردیا هدارا یتسانعم اولزنا هلیسهبنب ما رلرید لیللا لوا مکیلع اوره رلبرعو
 ردروطسم هم"رو ید هدنحرش هبفاش ردر رح لاونم یدارم ٌهصالخ كنلوم

 یاه هرکص ندقدنلوا لادما هباه یسرمه كنسهلک قارا بحاحنا ینعب فذصم
 یرلنبد قیر قارها هللاکسا یاهو لاخدا هرسه هنلوانبم هنمهوتلعفلا *اف سقت
 اعایطسا عیطسب عاطساو ردقحهلوا ین هحو نانلوا رکذ افنآوو ردشلیا طیلغت

 زا یواهجو ییدلبا رکذ كفلوم هدحابصمو یدنلوا رکذ هدنسهدام عوط هک یک |
 | هدنزو هحرحد یدا قبره یصا تننسهک قاره ردشلا دع ندناب ج رحد ۱

 | یک یفیدلوا حوتنم لاد هدنس هلکج رحدب رولوا حوتنم ءاه هدنعراعم نوک |



 هان .( قهولا ) هددوتب یا هقموتب لاش رک ا تلبا راهظا تبحم |
  مزتوا ریبعت دنک هکرونید هناغرواو هبیا یلکلیا یوا رد راج هلئوکس كناهو

 یزب لبا وهو قهولا هقنعق حرط لاقب ردنرعم لوق یلع رولک قاهوا یعجج
 ۱ زعم " یسراف كهو هدناب رعم هکربد مجرتم ناسنالاو ةیادلا هب دح ونف ةط وشناق

 2 لاقي ردهنسانعم سدح قموقیلآ هدننزو قې قهوو ردموسمهرزوا قلوا
 هرلشادلو هدننزو هلعافم ( ةقهاولا ) هسبحاذا ثلاثلا بابلانم افهو هقبب هنع

 ۱ : یا یرخالا قهاو هقانلا هذه لاق ردهم انعم كعروب هحرار بولوا اه

 | كيك بوشا یک روشباب هلبا هود رخآ قر هدازوا ینوږپ هودو ٌحاوتو دغاو |
 ؛ یراسو ربسلا ىف هقانعا دحاو لک دع یا رخالا قهاوب ریعبلا لاقب ردهنسانعم

 هک ردهنسانعم قلق ریصمو رطضم هدمالک یدآرب هدشنزو لعفن ( قهوتلا )
 أ لتجو هيف ربصیاملا هرطنصااذا مالکلاق انالف قهوت لاق رولوارلیب ییکصلیوسهن |

 | ( قهاوتلا ) هرح تدتش اذا ىصحلا قهون لاقب ردهنسانعم قمزیق كب یراشاط
 | اووتسا اذا اوقهاوت لاقب رد هنسانعم كعشربارب هدشیارب هلیربیرب هدننزو لعافت

 لاق ردهنسانعم كعشیروب بوشیزبق هنبرب یرب یک روشیراب رلهودو لاعفلاق
 یلاعت هنوعب رحم ترباست اذا باکرلا تقهاوت
 | هدننزو یز ربه ( قربهلاو ) هدننزو یرنعح ( قربهلا ) (هءاهلا لصف ) |
 رونیدهنب زوکوا ناو NESEY روند ەى ۇيقو هنسانعم دادح روندهیجرومد |

 | ذغنق (قنبهلا) رونیدهمدآ رودوب هدننزو سلع ( قلبهلا ) هنسانعم یذحو رو |
 | كناه هدنوو هدننزو لیدنق ) قیثبهلاو ( هدننزو روبنز ) قونبهلاو ) هدننزو |

 | هزات هدننزو طبالع ( قنابهلاو ) هدننزو عدیس ( قنبهلاو ) ردزناج هلیحف

 | رود همدآ نغمو قجا هدانزو ساع ( قنبهو ) روند هراکتمدخ یلناق ید |

 هدننزو هساع ) هنيه ) ریصق اذكو قجایا قنبهوح لا روند هبیشکر دوو

 | نایب هدنسهدام هعدو هکهتنردیبقل روهشم قجا مان ناورت ندی تاعدولاوذ

 أ هدهراس تادرفم هنسانعم رامم روند هکدود هليعت كناه ) هفونسهلا ( یدنل وا

 1 رد رلکدید هنش هدیسرافو ییبس هدنکر هک ردرسقم هلا دود نانلاح هدرلیک ۱

  بونشودهرب قرهربآ ندنربیرب یرازوب جاثراقلیوا هدننزو هحرحد ( ةقنبهلا ) |
 | قزاتنا یهو ةقنبهلا سلج لاقب و ةقنبه سولجلا ف قنبیی لاقب رونید هغمروتوا |
 هنكلا نوا هدننزو جریز( قلدهلا ) امهفکتو تسلح اذا ضرالب كيذخف نوطب |

 هەود كوس یدروآو روند هبهدسن یخرتسمو ویاسو هنس انعم لم رونید |

 | هرایوت ققراص نالوا هدنسهنج تلآ كنهود هدننزو هجرز ( ةقلدهلا ) روند

 / قبر ءالا قاره لاقب رد هنسانعم کود وص هد هدننزو هباتک ( ةقارهلا ) رونید |
 حس بس س سس سم بس بس



 | هدسنزو قش ( قولا ) هقیفوتبالادبع قفوتیام لاقب ردهنسانعم قوا رهظع |
 | حاص اذا لوالا بابلا نم اقودرصلا قو قاش رد هنسانعم كغوا یشوق نکحوک

 نابج یا قاوقو لحر لافب روند همدا قفروق هدشنزو رار ( قاوقولا )

 ناتسدنه خشو رونلوا ذاضخنا راتیود قحهزاب یزاب ندنا هک ردیدآ رج ڈرو

 | هکرید ججرتم ردپساتكنکلعرب هدهج رفوب ندنسهکلوانیجقاوقوو رولوا هدنف رط
 | قاوفو ةرص هدنا بولوا یعسا هریزح رب قاوقو هدنرلباتک ابفارفج ضعب
 | ردنوقم تایاکح بئاجع هدنفصو تكنهرجث لواو موس هرزوا قلوا تبان
 رد هنبرلانعم كعشدلوح رلشوفو كعشروا رلکپوک هدننزو هعوعو ( ةقوقولا )
 ( هقاوقولا ) توصت یا قوقون ریطلا لاشیو عین یا قوقوت بالکلا لاشب

 | راثکم یا ةقاوقو لجر لافب رونبد همدا یوک ریو قاشکی هدشنزو هرارث
 | بابلانم اقلو لحرلا قلو لاقي رد هتسانعم كليا تعرس هدننزو قلخ ( قلولا )
 هبهنعط اذا محراب االف قلو لاقب رد هنسانعم كمترود هحهتسهاو عزسا اذا ینثل
 كك هبهزود ربو هم هبرض اذا فیسلاب هقلو لاقب زد هنسانعم قمرواهلجلقو افیفخ
 | رقسا اذا بذکلا وا ربسلاق قلو لاقب رد هنسانعم كلئوس نالي ههزود رب دوخای

 سیک والا جفب [ مکتنسااب هنوقلتذا ] یلاسعت هلوف "یرف هنمو حراشلا لاق
 صوصخم هبهقان هدننزو یرچب ( قلولا ) بذکلا نوعرسن یا بغارلا لاق ماللا ۱

 هدنورو ةدش هيفو دعلا یا یقلولاو ,دعت هال لاش روند هک ك كب

 | نوا هدننزو هنیفع (:ةغيلولا ) ةعي سس یا قلو هقا لاقب رونید هبهفا كالاحو
 روند هکلواد هلبصف كمالوكن رم (قلوالا)رونبد هنشآ جالو یرلقداپ هلغاب قاضو

 | نونلایاقلوالاهذخالاقی_ردقلوا یسقلاچ دام هکر ونبد هب هط راع رب هیبش هکليلدلوقیلع
 | دییقت هدننزو لعوف یر ناو هدننزو لعفا یوی یسرافماما هکربد حراش ههبشوا

 | ردا یک لکفا رولوا ندقلو نالوا هنسانعم تعرس هروک هلوا سپ یدلیا
 | ید هدنسام قلا ینوب فلؤمو رولوا ندقلا نالوا هنسانعم نونح هروک هبیلاثو
 هدننزو جرحدم ( قلالاو ) هدننزو فولأم ( قولالا ) ءانب هفالتخا یدایارکذ

 | قایبورونلوا ریبعت قلیب یلقع هکرونید همدا رسکبس وللقع قلاچ دوخای هبهناوید
 | مسا ندنسهدام قلوا یسهلک قلوأم ردلقم قلوا فرحو ذوخأم ندهداموب یریبعت

 نونج ىا قولامو قولأم وهف لوهجا ءانب ىلع قلواو لجرلا قلا لاقي ردلوعفم
 | (قلاولا) ردقوک یبات قلاون لدنج ردندایسا هدنن زو بحاص ( قلاو) ههیبشوا
 | ( ةقلاو ) هدننزو قن ( قمولا ) رديم»ا كسرفرب صوصخم هنسهلیبق هعارخ |
 ,هبحااذا سداسلا بابلانم ٌهتمواقمو هقمو لاقی رد هنسانعم كموس ؟دشزو هدع . 3

 | هدننزو لعفت ( قموتلا ) بح یا هل قماو وه لاقي ردلعاف مسا (یقماولا ) |
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 رونلوا لامعتسا هنسانعم قفاوم اضعبو ردهنسانعم تاک نونیوا هثيش رب هنسن ر
 | هنسانعم قافنو قافوو مهنیافک ردق هنبل یا هلایع قفو هنیولح لاأش هنمو

  ۱هلرما تتفو لوقت رد هنسانعم تک تسار یشیا كنهسک رو زگ اف اک رولک

 | ىح كرات ( قافیتلاو ) ( قافوتلا ) اقفاوم هتفداص یا سداسلا بابلا نم اقفو

 تكئیشرب هتسنرب هدننزو لعفت ( قفوتلاو ) ( قاغیلاو ) ( قبفوتلاو ) هلیرسک و |
 ۱ هنسن لوا هک ایوک رونلوا لامعسا هدنسا وب تروص هدنماکنه یروهظو تودح |

 لوقت هئمو ردراردصم لصالق رنوو رولوا قفاوم هتئودح نآ كئبش لوا |
 كلذ لعقت قفول كتا لا و هل و لح نی یا هقافن و هفافوو سالا قفول كتا ۱

 | هقاغبتو هتافوئو لالهلا قيفوتل كتا لاقبو كلذ كلعف نیلیا هقاغینو هقافوتو |

 روما تابلا نع لئسو هع ها یدر ىلع تب دح هنمو ردامءمسم کن اتقا

 كنهزمه( یاغالا ) اهلباقمو اهءاذح ىا [ ةبعكلا قاغيت ءاعسلاف تس وه لاقف ] |

 ردنرابع ندقمروا یرک هشیرک رد هنسانعم قموق هشیرک ینزک كقوا هبرسک |

 هک هتن قوفا لاقبالو یمربل رثولاف قوفلا عضو اذا مهسلبو مهسلا قفوا لاقب |
 | ردردا اقاوفا قوفا روید ةقافا قافا هدانعم وب هک یدنلوا رک ذ هدنسهدام قوف

 ردهنسانعم قلوا 9 ۳ هدکلرب یزوس كنم هلج بولک هنا كمدا ۳م سان قاشاو ۱ ۲

 | یسلج بوئلراطق رلهودو مهتلک تعقجاو هنم اوند اذا نالفل موفلا قفوا لاقب |
 | اعم توتساو تغطصا اذا لبالا تقفوا لاقت رد هنسانعم قفلهربص رار سب |
 لوهحا ىلع ان واق) دب زل قفوا لوق رد هنساتعم لک تار یناهک ان هب هنسذ رو ۱

 قمردوا هبهنسن رب ییهنسن ر هدننزو هلعافم ( ةقفاولا ) ةاجف هؤاقل ناك اذا |
 كلک تسار هیسک ربو هب هل تدصق یا مهسلاب مهسلا تقفاو لوقت رد هنسانعم |
 قافنا هدننزو لعافت ( قفاوتلا ) هتفداص اذا انالف تقفاو لوقت رد هنسانعم |

 | لاش رد هنسانعم قعثلمدرایو اوقفنا اذا الا اوقفاو لاق ردهنسانعم كليا
 | هنبرب یر رد قافنوا یبصا هک هدننزو لاعتفا ( قافنالا ) اورهاظن اذا اوتفاوت
 | (قفونلا)براقن اذا اففتا لاقب ردقلوا هدکنرب دارم هک رد هنسانعم قلوا براقتم

 كمرونک تسار یشیا ( قیفوثلا ) هژیهبو هعمس ناك اذا مالکلل قفوتم وه لاش ۱
 بلصم یت و لیلد كما رو اتفاوم هلعح اذا ہهصا قفو لاق رد هت ام و

 ندلاعتم یادخ ( قاغبتسالا) ةعحاف هباصا یا هللاهتفو . لاق رد هنسانعم قلف
 هلا لاشو قیفوتلا هتلاس یا هللاتتفوتسا لوقن رد هننسیانعم كلبا زابل قیفوت

 هقیفوت هدتنزو لعفن ( قفوتلا ) اهبف باصا اذا ءاسفلا غب ةججلاب هلقفوتسل |

 رهظم
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 هبهنسنیچیدیک بوجک هلتعرس یخدوب هدننزو دادش ( قاشولا ) ردیمسا یردب
 | بوسک ی.هنسن ر ( قبشوتلا ) یضم بهاذ یا قاشوو قشاو *ےش لاق روید |
 | لاقب رد هنسانعم كلبا هدنک ارو هعطق اذا هغشو لاقب ردهنسانعم قمهرغوط |
 | یمدآ رب لەك هحصن ید وب هدننزو لعافت ( قشاوتلا ) هقرف اذا هقشو |
 ۱ یعع موقلا هفشاوت لاقش رد هنسانعم قمهرغوط هراب هراب یک هم ردصت رلسلف ۱

 | رد هنسانعم قلتوط بوشلیا ههنسن ر هلک, كنهرمه ( قاشبالا ) هوقشنا
 | ینیدلتوط بوشلیا هدیلک رتخاو هننق مق *یشیف بشن اذا "یشلا قشوا لاقب |
 |( هقشو ) رد قاشبم یرفم رونلوا قالطا هنیرلشید رتخا ( قشاولا ) یک |

 | هکردتنل هدنظفل قشا هدننزو مک ر ( قشولا ) ردهدلب رب هدسلدنا هدننزو هزج
 | نداویح نالوا رببعت قشو فلّوم هک ردبیجع ردوراد یرلک دید ینشوا رداچ |
 | سرقنو ریسا و یسبلت رولوا روک العا ندنسیرد هک ردمولعم یدلیا توکس |

 | تادرفم ردشمالبا رک ذ ید یحاص ناویما تایح هک ردبرغو ردناما هن رلتلع

 | رولوا هیبش هنالبق 7 نول ردروناج فورعم هلسا وب نامه هدهیبط
 | یرع ندنسانعم روک ذم قشو لصالاق هکمردا نظ نکل ردموسم هلیمالک

 | غاط رب هدشنزو ریما ( ر ) ردامس هلا قشاو موسم بلک هک هتن هلوا
 | هدننزوقبعن(قعولا) ردقوب غاط برفاندنا هنبدروب كنسیبق هنانک هک ردیدآ

 | دعر(قعولا)رونیدهنوصندیاروهظندنن راق نک ر رویراوط هدننزوبارغ(یاعولاو) |
 | قعو لا رد هنسانعم كليا روهظ توص ندننراق نک ررو راوط هدشنزو |

 | قعوو ىشم اذا قاصنو قیعن هنطب نم عم اذا یناشلا بابلا نم افعو سرفنا

 | همدآ جازنما یبرونلترج ند هنسن یژورحو نیغرادو برشم كنتو یوخ دب |
 | لاقب هدننزو فتک رونید ید قعو هدننزو هرضع* رونید ید هقعو رونید

 | رولوا مسا هفعوو مربتم رج” قلا یس سرش یا قعوو هقعوو قعو لحر |
 | هدشنزو دعو ( قعوو ( ةسارش ىا ةقعو هب لاقي رونید هغلوايوخ نیثح |

 | لاقبو تلجع یا اقعو تئروک لحراب ىلع تقعو لوقت ردهنسانعم قلوا لوجم
 | قیوعت ( قیعوتلا ) ردیدآ عضوم رب ( هقعاو ) بجعتلب كلجعاام یا كقعولام

 | تفلاخم و نالخو هقوع یا هقعو لاقب ردبولقم ندنآ هک ایوک ردیفدامو هدننزو |
 | هناع اذا هقعو لاش رد هنسانعم داسفاو هفلاخ اذا هقعو لاقب رد هنس انعم

 قعو لاق ردهنسانعم كليا تیس هکلشک رسو هغلوایوخ نتح یهسک رو |"

 هکردیفداهدننزو قیعو هلا همععم نیغ ( قیغولا ) ةسارشلا ىلا هبسن اذا !"الف |
 توص وب لوق ىلع روند هن وص ندا روهظ ندشنرا نک ررو نزیسق راوط

 | قالطا هشادلوب هدننزو ریما ( قیفولا ( ردیا تأشن ندنسمناقلاج كنباف یرکذ |

 رلبعف كواو ( قفولا ) ردسیلع كمدآ ربو قبفر یا قیفو وه لوقت روئلوا ل "



 هلواو رواک قاسو یعجج روند هیهقا هبک ( قساولا ) اعم تدرط تقرس اذاف |

 تكتسوم دوخای كفاسبم هک ابوک هرزواسایق ريغ رولک قیساومو قساومو هلرسک |
 لاقب رد هنسانعم كمروثک بوروس یناوبح هدننزو قیبن ( قیسولا ) ردیرلعج |
 سشفلا یلالغ ( قیسوتلا ) رونلوا قالطا هرومغی قیسوو هقاس اذا اقیسو هقسو ر
 اهلعح اذا اقبسو ةطنلا قسو لاقب رد هنسانعم كلتا كولب كولب هدنرادقم عاص |

 تقسوتسا لاق رد هنسانعم كك رب رلهود ( قاسيتسالا ) اهلج رثک اذا ةلخلا

 كنهیاصص مان عوریو ردشفلوا هبت نوچکیدلهراب *ییش ره بولوا زواب ردبدآ
 a a سس
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 سانلا نم ةقفرلاك لبالا نم یهو ةقيسولا ودعلا قاس لاقب رلزمل وا قفنم ندنرب

 لاقب رد هتسانعم كل وب كوب هیمود هلبرسسک تكنهزمه ( یقاسبالا ) اقسو اقسو
 تقسوا لاق ردهنسانعم قلوا ناوارف یسامرخ كحافآو هلج هلج اذا ریعبلا قسوا

 دحاو بولسا یدبا قاستوا یلصا هک هدننزو قافنا ( قاسنالا ) تعغجا اذا لبالا
 1 | هلعافم ( ةقساولا ) مظتنا اذا هما قستا لاقب رد هنسانعم قلوا مظفنم هرزوا

 رار هلکنآ بودبا هضراعم هدنلاح راس دوخاپ هدنوق هللا هسک رب هدننزو
 ۱ 3 ۱ هدهانمو هنود نکی مو هلثم ناکف هضراع اذا هقساو لاق رد هنسانعم تک

 ۱ ال لاق ردنرابع ندقعثتوط بولاص هنبرزوا كابرا یرب هدکنح هک رد هثسانعم

 ۱ [ نک راچوا هکر ونبد هشوق لوش هلیرسک كهم ( قاسبلا ) هدها اذا هقداو
 | هللا هرمه رولک قیسامو قیسابم یعجج هلوا رروا بولاچ هنیرب یرب_ینراداتت
 | تآ هدننزو هنیفس ( ةقيشولاو ) هدننزو ريما هبا همج نيش ( قیشولا )
 1 | ههمردصب نالوا هرکصندقدنروق بودانیق هعفد رب لوق ىلع روند هنسهم ردصب

 | رولوا رارق رب بونابط هدایز ندرئاس نالوا هنوک ویو راررتوک هلوب هک روند
 Ê 2 یا هقیشوو قیشو هدنع لاش ردق- هلوا نکیدید و مزب ارهاظ و

 . | همردصپ ىلا هدننزو قشم ( قشولا ) ددقب مث ةءالغا یلفیوا سبب ییح ددش

 i | كترودو هددق اذا یناشلا بابلا نم اقشو معلا قشو لاق رد هن سان م قاق
 زا قشو لاق رد هنسانعم كلا تعرسو هب هنعط اذا عراب هقشو لاق رد هثسانعم

 7 قرفتم یا قشو یعرلاب لاش رونید هرباچ هدنکارب قشوو عرسا اذا دیز
 | لاق رد هنسانعم قلق یسهمردصب لوب ینا هدننزو قافتا ( قلشنالا ) یعرا نم

 1 هراد هراب یک همردصب لق یدآ رب راهتسک هر و هقشو - ییعع ملا قشتا

 | عطش اک ىنعب قیاشو هولعح اذا االف موقلا قشتا لاقب رد هنسانعم قمارغوط
 | هدشزو بحاص ( قشاولا ) ردنوحا هلارتشا قاشنا هدارو ددق اذا محلا

  [ل دیک بوک هلتعرسو البلف انبل یا اقشاو اناقس لوقت رونید هدوس هحرادقم ر
 2 پاکر و رونبد هنشوق هم آ هک ردتغل هدنظفل قغابو یک نامزو رع رونبد هثبش

 ۱7 ی ردب



۱۱۳۳۹ 

 | هلوکو داوس ىلا ضاین هئول یف ناک اذا قروا لج لاش رد ذوخام ندننسانعم

 یا: قروا ماع لاقب روئلوا قالطا هنامز قاروف زسر ومنب و هنسانعم دامر, رونید

 | راص اذا قروا نبا لاش روید هدوس نالوا ترابع ند وص ینائلثو هیف رطمال
 | یشید هدننزو "ارج ( *قرولا ) هلی كواو رولک قرو یعجج انبل هثلثو هام ؛هاثلث

 | ةمابل|یا ءاقرولا تنغ لاق روئید هنشوق نحر کوکو ,هنسانعم هشذ رونبد هدروق.|

 هلبا واو روند یواقرو هدننبسن یک یراععو یراحع .رولک قارو و قارو یمجج |
 |. * لملا هنمو ردب رنصم كقزوا هرزوا میخز (قب زالا )ردندباختا ءاقرو نلیدب و

 | مرکم ( قروم ) یدنلوا رک ذ هدنسهداه قرا هک تن ؛قیوالع قییرلا ماب ءاج |
 | قروم ردندیماتا هدننزو تدحم (!قروم ) ̀ ر دغ ومر هدنتلایا شراف هدننزو

 ر دفیعص ث نع بیخ# نب قروماو رذرليغإا خرعش نب ٠ق روم و تلهم نب
 لاقب رد هنسانعم كساکنر یمزوا كن هصا هدننزوا رازبسجا ( قاش زالا )

 همزوا شفلکنر هلی كم ۸( قرااولا ) .نول.اذا افاق رپ اقا ارو ,بنعلا نا را
 راوط هدننزو لعفت ( قروتلا ) ردعضوم رب هدننزو هنیهج, ( هقیرو ) روئی |

 ( ةقراولا ) قر ولا تناک اذا ةقانلا .تفروت لاق. رد هندسانعما قم التو: قارب

 یا اقراوم كنم تلز ام لو هنمو رد هنسانعم قیشلغپ كب :هدننزو هلع ابفم

 ۱ 2 ثعاب هنن رفوو تاک کلام دزور هل ,:( .ةفآرولار سا

 هل واو ( قتسولا ) :رثکم یا, لامل ةفروم ةراجحلا لاقي, رونید هب هنست |
 4 هقسد هقسو لاق رد هنسانعع كمنلکوت بوردکر ی هنسنرب لینوکس .كنتسو ۱

 أ لابج عیج هصک ارب ز [ قسو امو لیالاو ] یلاعت هلوق هنمو هلجو "هم اذا |
 ب یرلنآ هلکلنا باعیتساو هطاحا ینیمز یورو یرابحاو را تشاو راحو" |

 | ردهنسانعم درط كمرتوک بوروس قسوو رولوا یک شف وب هنس هقزا پودا
 | هبک بوروک یتسدنم كککزا یجر كناويح یفیدو هدرظ اذا هقتسو لا: |

 | زوکو اهجر هد" یه :تقلغاو تلل ۱ذ۱:هفاقلا ؛تفتشو لاف رب هل تایم 8
 ىف لاقو هتلج اذا ءالا نیعلا تقسو لاق ردلعتسم هنسانعم قلوا لماح یشاپ ۱

 | هرادقمو لیک بعوتسم یعاض ش 1 قسوو ءالایییع تفسوام كلذ لعقاال ساسالا

 اعاص نوتسیا رم نمقسو هدنعلاق:ردنرابع ندنک و هود رب لوق ىلع روید |

 لها دنع یوس عاص ش دا هروک هلوا لوق رد هنبانعم لج ونو رعب لچوا ۱

 | ردبلطر نانک-:زوینرد قارعلا لها دنعو ردبا لطر ینزکی زوبجوا زاجل ا |
 | قالطا هرلهود لوش هدننزو هتیفس ) ةقیسولا ( ردم وسن هليو ەدەباې هک هتن ۱

 | هسلروس بونلزوغوا یرب هلغلوا فولاو سنوم تیافب هرب یرب هکروئلوا |
 یر هک. ردبنک هقفر هدمدآ یب هلوا .رواب روس هح زار تویلرآ نا یسهلج



 . ءافعم و

 | لاقب رونلوا قالطا هنتنب زو تجمبو لاج كنابندو هنلاج و نسح كسانو مینايتف
 أ ( ةقرولا) ابنجبو اهلاج یا ایئدلا قرو هرغو مهنسح یا موقلا قرو نسحلام
 ۱ [ قالطا هصضث سکانو سبسخ هقروو یدنلوا رکذ هك ردیدرفم كفرو .هلاحف

 | | ها مرکو مهسيسخ یا موقلا ةقرو وه لاقب هليتبسانم یلاذتبا كفرو رونلوا
 وه لا رد هل روصت یتفا طلو تراضن كفر ووب و .رولوا دض هلنغوا قالطا

 قرهلوا هلباه هدشنّومو زساه هدرکذم هکیدبد رلطءب و م رک یا موقلا نیب ةفرو
 ناتا یا ةفرو ةأرماو قرو لحر لاقب ر دلمعتسم هنسانعم نسخ نامه
 ٠ ةدخ هک یزعلا دبع نب دسا نب لفوت نب ةقروو ردیدآ هدلب رب هدنع هقروو
  ردهیف فلتخ یالسا صوصخ ردب رل هداز مع كنب رابانح ابنع هللا یضر یربکلا

 | |( ةقرولاو ) هدننزو هنیفس (ةقب رولا ) ردن دباصصا یهمتلا سباح نا ةقروو |
 | ةربثک یا ةقروو ةقب رو ةرص لاق رونید هجاغا ناوارف یغاربی هدننزو هحرف

 . [ رجلا قروا لاقب رد هنسانعم قفلقاربی جاغا هلب رک كنهزمه( قاربالا ) قرولا |
 ۱ 1 رد هنسسانعم قلوا ناوارف یسشاومو باودو یسهعقا كمدآ ر و هقرو رهظ اذا
 ۱ [ قلوا بئاخ بویم هدنا دبنص داص و همهاردو هلام رثک اذا لحرلا قروا لاقت
 مورح بویلءوا لئا هنمارع بلاطو دصب مل اذا دناصلا قر وا لاقب رد هنسانعم

 یمن بویلو رغظ هتینغ یزاغو لاب ۸ اذا بلاطلا قروا لاقب رد هنسانعم قلوا
 . جافا حدون ( قي روتلا ) مغ مل اذا یزاغلا قروا لاقب رد هنسانعم قلوا تسد
 هدننزو بانک ( قارولا ) قروا ینعع رجلا قر و لاقب رد هنسانعم یقفلفاربی
 ٠ | تقو يا قارولا ناح دق لاقب رونید هنماکنه كحدنا روهظ بورا كغاربب

 ًِا ٤ Ê ولتارطو بانا یرلفاربی و لشو م یرالادهدننزو هباحم ( فا رولا )قرولا جورخ
 8 قر ولا ءارضخلا ة رها یهو ةهقارو تاذ هصور لاش روند ه رصش رظنعن وخ

 . جورع هب رسک كنار (ناقرو ) ردعنوم رب هدننزو نابصس ( ناقرو ) ةنسحلا
 هایس رب مقاو هدنفرط غاص كف رط دعصم هبهکم ند هنیدم هدننب هثب ور هلا

 [ناقرو لثم رانلاق رفاکلا سرض ] ثب دساهنمو حراشلا لاف ردیسا كغاط
 "رد رعم نازوام ارهاظ ردندآ كنبرب ندنرلهاشدا مور هدننزو دعقم ( قروم )

 بظومو بهومو نزومولکوم كنو و ردیم-ایردب كند دم فی رط ندنددح و

 نبع نالوا هديا هدننزو هرم ( ةقرولا ) ردفوب یربظن هکزوا ن دننالک دحومو

 ینول هدننزو قحا ( قروالا ) بیع یا ةقرو سوقلاقام لاق رونید هب هصیقنو
 رولوا ذلو شوخ ینا كنهود نالوا هدنولو روند هبهود نالوا ضاس قنمارق 1

 | يامر دوخاب ندنسانعم قرو تراضنوب و نلوا لوبقم یس< روب و یلامعتسا هجرک |
OPERAS | 
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 ننه

 یا ةقدولا ىف اوحرخ لاقي رونید هکلپسا كب هدننزو هنیفس ( ةغيدولا ) یدلیا

 هنیع تقدو لاق رد 4: سانعم كلبا روهظ هنراع نانلوا ,رکذ یرلک دید قدو

 كنفرح تعراضم دارو قدولا اهيف رهظ اذا اقدو ءاتلا سسکب قدی تلحوک |

 روهظ یمهص راع یدو هد زو هح رف ) ةقدولا ( رديذبم هنتعل ها رهپ یر کس

 روند هلا ننکسک ( قداولا ) قدو اب یا ةفدو نبع لاق روند هزوک شلتا
 ( هقدو ) ردعطوم ر هدننزو نابص» ( نافدو ) دیدح یا قداو فیس لاقل |

 و / ة6 ۳ ۰ ۱ می
 فتک ( قرولاو ( هل راد تاکرح واو ) قرولا) ردیعا لحرر هد زو هرج |

 هنسانعم هب و رمّطم مهارد رود هر هعفاول هک هدنن زو لبح ) قرولاو ( هدننزو

 كنار ( ةفرلا ) رد هلاح ىرلد رغم ىدليا ریسفن هلبس هغيص عجب فلؤم نوجلنا |
 هلا هراو هکر بد حراش رواک نوفر یعج روید هب هعقا ول هکس یدو هلل رسک

 تباث ادتنا كنتوا قجادغب هقرو[ سذعلا عب ر ةقرلا ف ]ثيدجلا هنمورديبك نورا

 زاب هنروا دوخای هدنلصف زوک ادا هک روئید هطرا ل وشو رونید هنن الوا

 قوح یس هعقا هدننزو دات ) قارولا ( ېک هدعو دعو ردص وع ند هف و ذحم

 (ةق ارولا) رونبد هب یدغاکو مهاردلا ریذک یا !قارو لحر لاقب رونید همدآ
 كن زو ر هدننززو نارخس ) قارولا ( روند هنتف رح قلیح دغاک هدننزو هباتک

۱ 

 هدننزو دعو ( قرو ) ردلکد ذوخام ندقرووب و رونید هنسلوا لش مب هلاب ۱
 جاعا رولوا ردصم قروو ردندح قرو نب هبودج نب هللادبع نبا دم ردندامسا |
 هقرو رهظ اذا یناشلا باسبلا نم افرو رحشلا قرو لاقب هنسانعم قمنلقاریب |

 هغاربی لصالا ف هکرید حراش روند هغاربیو رونید هدغاک هلنیتعف ( قرولا ) |

 روا: زای و زا کا هکیدنلوا قالطا هب یرد هقفو یک قاربب هد ردع وض وم ۱

 هدنزو ۳و هل اه رد هفرو یراد رغم ی دنلوا یالطا هنبدغاک باتک هدعب یدبا ۱ 4

 هنس هاب ناق شعثود ند هراب لوق ىلع رونلوا قالطا هنس هعطق ناق هجر کد ۱ ۳

 هود هرکص ندقدلناق هنوا بونلوا قد یک نوا هک رد هنسانعم طبخو ةحارجلا نم |[
 روند هاویح واناج اشلطم و روید دنن ووجم قاربب یرلک دکود هنب نغوب [

 یک یرناسو هدقاو نویقو هو دو ناوبح لک نم یا وهو افرو تفداص لوقن ||"
 ىلع رونلوا قالطا هنن راوانق واد كاعاج موقلا قروو رونبد هب یشاومو لام ۲ ۴

 ١ ىف الزب لوقت روند هعضوم نالوا ولنج ولراح دوخاي تا وزبسو را ةدش |

 : هدنزوک كمدآ ر هلنبتعف ( قدولا ) بشعوا لقب هيف ىذلا عضوملا ىا ةقبد ولا |

 بس سم سم

 ۱ ر داسا ران وب هروک هتناس تكحراش هلل رسک كواو رولک قاروو قاروا یعج

 ۵ او ءاه هدنس هلک هقر هلوا شش رلت وا لشي و هز ات هلغغاي روینی اکا هدنع* وم

۱ 



ON E ا 

 ءاسلا لا ریمل قدو + لفلا هتمو هتکماو هتس اد اذا ةد وو اقدو هبلا  قدو لات ۲
 هدنقح هسک ندا عوضخو للدت ندنصرح طارفا هب هنسن ر لثمو هنماند یا

 اذا هب قدو لافی رد هنسانعم كلیا تغلا و سنا بوشل آ قدوو روئلوا برض |
 هنطب قدو لاق ردهنسانعم كلبا لاهسا لوق ىلع كمنلثمسو نراقو هب سنأتسا |

 | اذا املا تقدو لاق رد هتسانعم قمردغاپ رومغي دولب و قلطتسا وا عسنا اذ [ 
 كيش رب رو دح اذا فسلا قدو لا هب رد هنسانعم تمنلنیکسک علف و تردطعا :

 یک هک ققج یکب وک لوف یلع قغراص بونلکو یاس یکب وک ن دکلزوعس كم |
 تخرتساو تلاس اذا هترمس تقدو لاق رد هتسانعم قءارغوا هرشط ن دکلزوع |

 هدز وک هک رونبد هرلکنب و هرل هطقن یزعرق لوش قدوو رجا هناک تحرخوا |
 هکر درک رب لوق ىلع رولوا ثداح نادنسمقح بو انیق كمد رولوا ثداح |
  ۱كنآ هکردنصمرب هدزوک دوخاب روالظیلغ بو وب هر هدنک تولوا ثداح هدزوک ۱

 | رد راج هد هلیحف كلاد هدنو و رد هقدو یدرفء اتاق بوشاش قاوف ندنب رض

  ۱ههل یه وا هب قرشت مد نم اهیف جرظ رج طقن یا قدو هنیعب باصا لاقی ۱

 | هببش هب هم هفدو هد همنط بتک نکل نذالا هذم مر اهیف ضم وا ۳ مت ۱ ۱

 [| ینا لوق هلفلوا فرعم ويد ردنا روهظ هد همضلع ةفبط هکرداضیب ةعطق وکه 

 | رد هنسانعم قمردغاي رومغب دولب یخدوب هلل رسک كن هزمه ( قادبالا ) ردب رقا |
 | لاق رد هنسانعم كينسوك ناوبح ىلةنرط نوت و ترطما اذا ءاعسلا تقد وا لاقی

 | ناقدولاو ) هدننزو باصم ( قادولا ) لحغلا تدارا اذا رفاسلا تاذ تقد وا ( |

 | رد هنسانعم كينس وک ناوبخ یلقنررط نوتب هدرلن وب هلنیتعف ( یدولاو ) هلناصف ||
 | ین الا بابلا نم اقدوو اناق دوو اقادو تقد وو تقد و رفاخا تاذ تقدو لاق ]

 لاقب رد هنسانعم قادو یغدوب ( قادیتسالا ) لحغلا تدارا اذا سماخلاو عبا رلاو

 | ربا ( قیدولاو ) هدننزو روبص ( قودولا ) تقدو ینعء رفاما تاذ تقدوتسا |
 | , قیدوو قودو نانا و سرف لاةب روند هناویح یلقلرط نوتب شمیئسوک هدننزو

 باتک ( قادولا ردطاغ یر هه قادو *اهب و هدارو قادو اهب یا وزننده 

 | ةدارا یا قادو نائالاب لاقب رونید هنکلکنسوک كناویح یلقنرط نوتب ردسا | .
 |  5هکل و بوئاح بولک كب كن هنسذر ردناکم مے ہا هدننزو سلج ( قدولا ) لعق . 9

 روند هرومغب ناغای هلئلدش ولف رط یکیا ) نيق 4 تاذ ( روید همطوم یکیدلک

 مکلت «هنع هلایضر یلع لوف هنمو یدنلوا قالطا هب هیهادو تفآ هلتبسانمو
 .«مهل مذ نهرف تکله ناف ۾ اورفظالو اوربام كب روالف «ینلتقنل ىنانت شب رق

 | قیرات رخ هحو هل م رک یلعماما هکیدبد ینزام ماما » را اهلوفعبال نیفدو تاد

  ۱بیوصت لوقو یرشحزو ردشمانوب ب تعم ۶ یرودنحرعش یزیغ ندنب ییا وبشا



۱۰ 

 | ماهجف داو لیفو اسبحوا دعولا قب ولا وا .مهکليپ ام باذعلانم یا رتاصبلاف ("
 ا هسيح اذا هقیوا لاقب رد هنسانعم كليا سبح هلل رسک كن هزمه ( قاسالا )
 هدننزو دع وم ( قئولاو ) هلرمسک كن هثلثم یات ( ةقثلا ) هکلها وا هسح اوا

  ثروکه قئو لاق روئلوا ریبعت قغانبا هکرد هنسانعم قلق داقعا هلتینمآ همدآرب |
 هدننزوربءا ( قولا )ردقئاو لعافریسا هروک هننایب كحراش هنت اذا اقئومو هل

 . ندهقاووو هلبرسک كواو رولک قو یمج روید هثبش نالوا راونتساو یکح
 ۱ راوتساورکح هنسنرب هدننزو هقالط ( ةقاثولا ) مکحیا قیئودقع لاق ردنفص

 ردهنس انعم قلوا راشب هلبا ككرادت رک همیار دوخاب رد هنس انعم قل وا |

 ذخا اذا لحرلا قثو لاقیواقینو راض اذا سم احلا بابلا نم.ةقالو *یشلا قثو لاقي

 رونبدهب هنسن لوش هدننزوهدع( ةقثلاو )هدننزو هنیفس(فقیئولا )هما ةقينولا
 لاش یک لیفکو تجحو كس هل وا لص اح داععا هبلق هلکن آ بولن اتیا کا

 نوجكنا ردل وعنم یتعع ردصم هفث هد اروب هیدقیام یا ةغثلاو ةف ولاب هماذخا |
 | رونلعج هرزوا تاقن هدنناو روکذ اضهبو ردیو اس یعججو دارفاو ینینأتو رک ذن
 ةربنکیا ةقْیو ضرا لاقب رونلوا قالطا هرب قوج یریاج هفوو یک تادع
 ردهنسانعم قنعشبای هرزوا ماکصساوتناتم هشیار هدنزو ,لعفت ( قئوتلا )شعلا
 | دهع هدننزو ساج ( قئولاو قاشیلا ) ةفئولاب هذخا اذا هماف قثوت لاق

 دهع یا قثومو قاثیء انن لوقت رولک ق يث ايمو قاوم یرلعج رونید هناعو
 روند هب هنسن قح هیلغاب ی هنسن رب هک ی دیا قاوم هدلصا قاثیم هکربد حراش

 رل هجو هدح ابصمو یدلوا لمعتسم هدناعو دهع ةنلابم «دعب رد ردصء« قثومو

 ( قاثولا ) زدم وس م هرزوا قلوا قئاوم زساب یعج كقئوم بولوا ٌكفاثیم

 وهو قاولاب هدش لاشرونید هغاب قجهیلفب رکح یهنسنر هلرسکو یصف كواو
 یقلفب مکح هرجا قاو دوخاب هبا قاو ,هلب رسک كن هزم ( قاثنالا ) ه ددشیام

 مکح یب هنسنرب ( قیئونلا ) هيف هدش اذا قا ولاق هقئوا لابقب رد هنس انعم |
 رد دنعمونیما دنفح هسکرو همکحا اذا هقئو لا رد هنس انعم قلق راوتساو | ۱ ۱

 ندهسک رب ( قاثیتسالا ) ةغث هنا هیف لاق اذا انالف قثو لاق رد هنسانعم كعد |

 لاق یک قلآ كسمنو لیفکو تجح ردهنسانعم قلآ هقیثو قحنلوا داقعاو نما |
 انذخا لاقي رونبد هرومغب هلیصفكواو ( قدولا ) ةقْئولا هنم ذخا اذا .هنم قئوتسا
 هب هنسن یک رابغ هدنغل ارا رطم قدو هروک هنئایب هدرناصب كفلّوم رطلایا قدولا |

 :: قدوو وا ل امعتسا هد رطم از وج هدعب رلر د یافاک | هدیک رت هکر دع ونوم ||

 اذا یناثلا بابلا نم اقدو رطلا قدو لاقت هنس انعم قلعط روغي رولوا ردص« 1

 | هنس انعم كلک هکلوت هلغتاج بولک كم هنسنرب .هدننزو فوقو قودوو قدوورطق 1

 ثلا )٦۰(



 سس و ست سس و تو تو و سیم تی سوو رییس یحعسح

 لب ( باقعلا قب ) ردشللا تب ید هدنس هدام قنا ابیعب یب هدامو فلومو

 . رولواناکممساویدنلوار کذ هکر دصنهدنن زوسلح (قبول )رد هنسانعمقو و قابیتسالا :

۷۱۰۲ 

 نقی گردو لا هلا وک راهو ۵ رد هنسانعم

 طن نعضنع فصو لجو هک وووصح دنه نو رگ ندبرع كولم رعاش
 ةيرعيصلا هيلع .حاتب * هراضتحا دنع مهلا قالتا دقو ه وڊشا ییدلیا
 ۷ زونه ۍدنا هدماکنه لوا هکدبعلا نا ةفرط هدکدلبا داشنا یتس * مدکم

 هب رغیص اریز یدلیا دارای وقم مالک نامهیدب|رمءاح هد هروب نم بت ناوحو
 بیسم سپ یدیشلیا داریا هدنقح لجج بیسم ردانغ هنوکرب صوصخم ه هقان
 | یدنک هتبلا ینالغواوب ینعب هناسل هنلتقبل بولوا كانمثخ ندنضیرعتو كن هفرط
 || لثم یدلوا راسکاخ هلبسالب یناسل یدنک راک ماجا اعقاو یدید ردنا لتق یناسل
 برش هدک دلا ر رش : مالک رخآ بودیا مالک طاخ هدنملکت نیح مدآ ر روم

 . لوبنتسا اين دوخ ایهبقینا هلا هزمه دوخ اب هرسک كن ون ( هیقن ) ر ونلوا
 یکی نکنلردموسج هرزواقلواقیئزا بدم هدنابرعمهکربدحراشردهدلبرب ندنلاعا
  رددآ یظع لسبج رب هدنن زو روبص ( قوبت ) ردب رقا ندنآ قلوا برعم
 ردعض ومرب هدنس اضق ناع هلیصف كنا ( قونن ) ردلکد نم فون هلافوو

  كمروتک هبحح یرلندما اشامت هلفلوا هرکت هنسنرب هلرسک كنهمه ( یابنالا )
 اققا هرزوا ىلاي كحراش یبجعا یا اقنو قابا *یثلا یتقآ لوقت رد هنس انعم

 زدشلوا دراو هرزوا سابق ریغ ندنباب لاعفا ردنئالث هک یس هلک قیئو ردیولقم

 | PARE قو ردعض وم ر نیمرطا

 ۳ دا دیس کوا ز هیبش هنس هر وصو ردیدآ شوق ر هلن وکس

 صف كن ون ( قیهتلا ) ردیعوت ینابب كتابن یرلک دید یس همد رک وصو یسهر وص

 اعين قبلو راجلا قين لاش رد هنس انعم قمریک | بک م هلیع كنون ( قاهنلاو )
 هک ردكیک یرم وب یکیا ( ناقهانلا ) توص اذا عبارلا یناثلا بابلا نم اق انو

 ید قهاون هرانآو رولوا هدرب ینب دقآ یشایزوک هدنزوب كناوسبح یز نوتب

 4 ۸ یی دقج یزاوآ ند رانج قلح قهان و دی دنع رلصع» هلا عج هغیص روئید

 1 رولک قهاو یعج رونید
 اا الھەدننزودعوم ( قبوملاو )هدننزو دوعق ( قولولا ) )4 واولالصف » (

 5 اذا اش ومو اقوب بروو لحوودعوک قبوو لج را قبو لاق رد هنسانعم و

 هدنهحو هنسانعمسح روندهنادنزو هنسانعمدع وم روندههاک دعوو هنسامعم لال چم

 ساسالاق لا حراشلالاقرونبد هثنشنالوا رحاح هد ڭەئ یکیاو ردېدآ یداور

 ۱ 1 و ا ل وص مهج ةيدوا نم اكلهم یا[ اش وم من ا لعجو ]لابا هل و
 ر ارس حج هر سس ید

 راصبلاق



 هللا_عف رد هقون سا ان هاو لب هکلب رد و یرک دم ریل

 تلفن 2 واو یسلک ق ونا هلا هزمه و یک بشخو بشخ ردشاک قو یعجج اربز

 ردب ولقم هبا یواو كقنوا نالوا بولتم هدنس هلک قنیا هلایو رد ینبم هنس همت
 هدکلف هقا و ردد وجاف ناساف یا قو یطظفل هقانو ردقناپا یعما عج ج كوو ۱

 هلبعص كنون ( قو ( رد راهم هدنلکش هقا هک رونلوا قالطا ا

 ندن رهش ییا كنتلایا سوط هلیعف كنون ( نافون ) رد هبرقرب هدنس اضق علب
 هدن رهش ناتسیس هل كنون ( تاقون) ردنار ابط یرکید هک ں درسا كنار
 ۱ هلنلالل وق ق وح هکر ونبد هب هود کک را لوش مظعم ( قونملا ) رد هلع ر

 ةف انلاک لل ذم یا قونم لج لاق هل وا شلوا مار ب ويش او یک هنا

 شل زد هب هرمص رو م یا قوم لع لاق روند ه4شحاقا ام رخ شل و

 ن وم روید هب هست شوا قاق وص قاق وصو لوب لو یک راطق هبیزردر و

 هدننژو دا 1 قاونلا ( تم قرطم فقصم یا قوسم یش لاش رد 4قوم

fا_همصم و رومالا ضتار یا قاووح لاش ر وند هم دآ راذک راک یرا شنا  

 هقون لاق روند هب راهم و تقاذح و هغلز وا 3 هنسن ره هدننززو هب ون ) ةقونلا (

 هنناکد باصق ندنفرط ىس هفناط دوب هللاحف ( ةقونلا ) ءىش لك ىف ةقاذح یا

 لرلناار زالرلردبا هیقنت بورآ ندنا ییغای چا هک زوند هصاخشا نانلوا نییعت رظان

 ندنآ رد رضاح ما ندهقون نانلوا رک ذهلیع#كرلن ون(قنقن )ردما رحیغای میادندنع

 رولوا ردصمندنوب قوسپ ردباباطخ وا هباصق رظان موسم هک ردکیدلیق هیقت یاب
 لنهیگلب هدننی تانالواهدنتل آ كفمر هجرس هلاتانالواهدنتل كم رب شاب(قاثلا)
 چا كکس رد كلذك روند A 13 دنکوب هیدشهعد راپقصالم هنسایا كلاولباقم هن ز و ځا

 روهظ هدلاو روءدد هرز هع“ ر لوا عقاو هدنبد کیک كنغوص قور وقو هدنزود

 نالوا یلرج هحز آ هلنرتصف ) قوثلا ( ردهقان قرفم روید هر هل ويس ندا ۱

 قبثتلا ( ة راسا ةرج هيف ضا یا قو هب لاش یک یون تي هقات روند هضاب ]

 اياد بودا ماعا هدنص وصخ سابلو ماعط هسک ر هدنرلنزو لعفت ) قونتلاو ۱

 نالف قين لاقب رد هنسانعم قلوا ردا سبلت سابل رخافو لک | ماعط سیف |
 ندنسانعم قونت هل رسک كنون ) ةقينلا ( غلابو دو اذا هسلمو همعطمف قوننو ۱

 سابلو ماعط هدننزو سیک ( قیتلا ) رونید هغلوا زیک سیف بوی سیقن ردم
 وطعم دوهبناک اذا ق لحر لاغ رونید همدآ ندا ماقهاو دیقن هدنصوصخ
 قاتنا لاق رد هنسانعم كل؛دنروا یبهنسنرب هدننزو لاعتفا ( ینایتنالا ) هسلمو |

 یجب روند كل سکو لا كغاط ag ) قینا ) ىت نا اذا ىنا



 ج
 ءاةفان یا شوط برعو یهت ردا جورخ ندوبقرو لوحد هع رمش ندویفر

 ٠ ( قنغتلا) هناقفافذخااذا عوبویلا قفان لاق ردهنسانعم كمريك هنسهوب یریلکدید

 | تقف لوقت ردهنسادعم قمرقح هرذط ندنسهو یناش وط برع هدننزو لعفت

 ۶ كعوا هدیروق هدننزو زا هلفاق ( قیقنلا ) هناقفانم ینعی هتحرضسا اذا عوبربلا
 ٠ یق.اط و یدک و برقعو حاصاذا ییاملا بابلانم اقیقن عدفضلا قن لاش رد هنساعم

 | (ةغاقنلا) تئاصاذا رهلاو ةحاجدلاو برتعلا تقل لاقي ردلمهتسم یخد مرکیلسس

 كعواهدبروق هللارشنيقیف هدننزو هلزلز (ةفنقنلا) رونید 4 هفبروقهدننزو هقاقد

 رد دمپ اعم قعابورحازوکو فعوطاذا تالذوتت وصاذا عدفصلا قنقن لاق ردهنسانعم

 كکروا لوق ىلع هنشوقهو:تلکرا هدننزو جریز (قنقتلا) تراغاذا نیعلا تقنقن لاقب
 تاون ( ةفرفلاو قرفلا ) ر دهفنقن ین ّوم رونید هننالوا كياح دوخاي هن الوا

 روئلوا ریبعت یغ دصی قتلوق هک رونی.د هغ دصب كجوک هلال تاک رح كنارو
 نالا ورا هدرلارو ردبع لصر نالورا هک رد همت اعم هرثیم لوق يلع

 یدصد كح وک یرلف دروق هنا ناو رتد و هو قحا رداکد یراعتم یعب دصب

 روند هشوډب زو هپ هبشاغو +یلارنو هب وئروا نالئروا هنیرزوا نالو ردف راءهتم
 ةداس ولا یا هفرغ ىلع "کنا لاق ر دیعچ قراع هروکک هنت ايب ل :رابش

 قرفلاوذ ) لحرلا قوف ةسفنطلا یهو ةفرعلا ىلع سلح لاو ةرثيملاوا ةريغصلا
 قحآ ی رلارا هدا زو هحرز (.ةقرفلا ) ردیبقل هديب ن نامعن ( ى دنكلا

 قمروا هع ابط هزوک هلیصف كنون )ی دل ( رونلوا قالطا هباح“ نالوا ق حا

 Ui ق رددت انعم قىزاي یزایو اهمطلادا لوالابابلانم اق هنمع ق لاق رد هنسانعم

 ۱ زا واق ورو لزوک كب یوزابهدننزو لرعش ) قیفتلا ( کک اذا باتکلا قم

 راد هتاف ( ةقها ) ةيامکناب هنیزو هنسحاذا باتکلا قمن لاق رد هنس انعم

 هل تم ( قلا ) ناتناو ةموهزیا ةقغ هيف حو رلا "یشلل لاقب رونید هبهصار
 4 قل یا قد رطاا قم ذخا لاق روند همه ibs هطس و نالوا واسم كلوب

 ٢| نخ بطر لاق رود هبام رخ هزات زسکد رکح هدننزو نسحم ( قفلا )

 ردهنسانعم قاواهز زاد زسکدر کح یمامرخ كحاغا هل رسک كن هزم ) قاعالا )ةاو

 ۳ نقود هک زدم ولعف ( هقانلا ) ةاون اهبط رل نکیرل اذا ةلخلا تقءا لاقي

 هج را ر دیا رمد هام هل رګ ی هدام هدیکر ت رود هدام رت شا هدبس راف روند

 كن طس وە هرو یعف كن ه سه رولک قءوناو هلع كن ون رولک قوو قا

 4 رك كنيو یصف كن هزمه قناو هلا بلفرواک قن واو رولک قوناو هلی
 رولک تاق اینو رولک قنایا یا عجو قاوناو تافاو هلرسک كنون رولک قایو

 ۱ هکر د حد اش ردقل وا قنا سیا س امق روید E هد اب یەم كنس هلک قنیاو

e Fa 1 
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 هعاطقنا عیرس ىا یرلا قفل سرف لاقب رونلوا ریبعت زسناديمو زسقولوص

 (قافتنالا ) ردهب رفرب هدنساضف ورم ( ناقفا ) ردعضومرب هدننزو رییز(قیفن )
 | قفتا لاش رد هنسامعم تكمريک هنسمز رز یراکدید قف هدنتلا ناو هدنن زو لاعتفا

 ۱ لاش ردهنسانعم كجا لوخد هنسهوب یاشوط برعو قفثلا لخد اذا لحرلا

 | لاق ردهنسانعم قمقج ندنسهوب یاشوط برعو هاقفایف ذخا اذا عوبربلا قفتنا

 قح هنلوافرص هشیعنو هجاوح هلاصف (ةقغنلا) هاقفانم جرخاذا عوبربلا قفتنا
 ۱ اه وص ومها ردلانم هقفامیهو هدقشن تدنلاقب روئید هنسلوقم هداوزودازو 42 ا

 | تكسمنم ةقفا هللاقب روند هنکسم كیوک هک ردیفدامو هدننزوهجفا ( هتفانلا )
 ( ةقفنلاو ) هللا دم ( ءاقفانلا ) ىك هجفا رد رعم هفا یخدوب ارهاظ ةجفان یا

 كنهوب رپ هدب رله وب هلرواج ی رلکدید یس «رافالرئو ینا شوط Lf هدننزو هزم

 فقس كنآ هک هلتیٹیحرپ ردبا راهظا ینربو مک یفرب ردپ ذاخاهوب یکیا ردیسا
 تناقفات نامه هسااک ندنسهوب ی رلکدید *ایرصاق ردا بب رق هنزوب لر هحهقف وب

 هدننزو عفن ( قفنلا ) ردذوف ام ندنوب تقفانم ردبا رارف هرشط بولد یتفقس
 قفل و عون ريلاقغن لا ردهنساتعب قمه رشط ندنس هو یر اکدید ءاقفا یناش وطب رع
 قفن هدننزو لیعفت ( قیفتتلا ) هاقفایم جرخاذا مبارلاو لوالا بابلا نم افن
 رد هخس اعم قاق ناکیارو جاز یعاتمرو قش یعع عو ربلا قش لاق رد هثساتعم

 ( قافنالا ) ردیرعم یسراف هغی هروک هتنای كحراش ردیغلارا كنسهجراپ ییا
 قاغنا ارهاظ ردهنسانعم قاوا ریقف بونکود یلام كمدآ رب هلرسک كنءزمه

 جرخ یتلام هسکرو رقتفا اذا لحرلا قفنا لاق يک قالما ردمزال راقتفا هربثک
 ۱ جار ی را زاد كاتاو هذشنا اذاهلام قفنا لاق رد هن سانعم كنکود بودیا یرصو :

 ندکلزوسكب كن هودو مهقوس تتش ااذا موقلا ققنا لاق ردەنانعم قلوا ناکیارو ۱

 انعس اهرابوا ثرثتنا اذا لبالا تقفنا لاقب ردلنعتسم هنسانعم كلکود یرلیوت
 هلام قفنتسا لاقب ردهنسانعم كقكود بودبا جرخ یلام دو ( قاغنتتسالا )

 یرلکدید یرلب رع قفثنمالاح رد رد هلیبقر هدننزو بسئنم ( قفا ) هدشنا اذا و

 هلعافم ( ةقف انلا ) رديلتاق كسبق نب ماطسب قفتناا ن كلامو ردبمشنم ندنآ "

 | مالساو ناجا اروص بود رتسی رفک رفاکر هدننزو لادح ( قاغنلاو ) هدننزو

 | كحراش هناعا رهظاو هرفک رتساذا ندلاق قفا لاق ردهنسانعم كلا راهظا

 ندنذاخا ه وب روئسم مات *اییفار تكداشوط برع هرزوا روك ذم هحو هروک هتاب ۱ ۱

 كيغارو ىذا رارلبا لانعتسا راب رع مالسالا لبق ردیمالسا رییعتوو ردذرخام
 هک ایوک هک قفانم ردذوخام ندنآ یافت هلغلوا یوبث کیا ءاقفا هروک هنادب |



۷۰ 
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 | ثلاثلا بابلانم اناقعنو اقاعنو ايمو اقعن هفغب یعارلا قعن لاق رد هنسانعم |
 ۱ حاص اذا بارغلا قعن لاقب ردهتسانعم كمتوا هغرقو اهر حزواب حاصاذا یاملاو

 | هروک هنناب كجحراش روند هبک وک ییا ندنبکاوک كنج ر ازوح ( ناقع انلا )

 | مقمون ( قعان ) ردرلفارب تیاغبو زوکم هدنزوما لوص یرو هدنغایا لوصیرب
 | قجا هدننزو ذغنق هلباهلمهم نيع ( قبعنلا ) ردیسا سرفرب صوص هننعاج

 | شوقرهدنزو روغصع ( قوبعنلا ) قجایا قبعن لجر لاقب رونید همدآ نفوو
 | نالدیشیا ندننراف نکرروب كراوط هدننزوهجرحد (هقبعنلا) ردبرلدآ عضومربو
 | ندنسمانب واهدنحا كنم رلباق یر هباخسسو لوقىلع روندهسس كرهدقرال قرال

 | همجعم نيغ (ةقرغنلا ) ردهنسانعم هقبعن هلعع كنون ( ةفوبعنلا ) رولوا لصاح
 | قلوا قحرویف هکرونبد هنکولب جاص ققراص ندهسکا لوش هدننزو هذفنق هللا
 | (ییننلا)رعشلا ةبيصقیهو هتفرغن فطلاام لاق هلوا شماذرواو شلرو نوجا
 | نالوا ربخ هروب ةدام لوق ىلع رد هنسانعم كمتوا هغرق هدنزو قیهش

 ۱ رات رع یم رد صوص# هب هدام نالوا ر یعناک هترب ضوص# هنن وا هدص وصح

 رولوا لامعتسا بعن هدربطتو قغن هدلافن هلرللبا ریطنو لافت ندنزاوآ كن هغرق
 | شلاق بعنو ربا ىف قننوا حاصاذا یناثلا بابلانم اقیغن بارغلا قفن لافب

 | ةقان لاق هلوا ررغاب هللا سس قوغوب قلارا قلارا هکرونبد هب ها لوش قیغنو
 | بویلوا دساک رازاب هدننزو باح هللاف (یقافنلا) نیب تادیعب مت تناک اذا قیغن
 | كفلوم جاراذا لوالابابلانم امان عيبا قفن لا ردهنسانعم قاوا ناکیارو جار

 ] یناعم هراس عووم هنسانعم ذوفنو یضم یسهدام قفن وبشا هروک هننای هدرباصب

 | لاقب ردهنیسانعم قلروق رازاپ هدوشراچ قافلو ردرلبعشنم ندنآ هلتبسانم ررب
 | لاق ردهنسانعم قلازآ لوقىلع كم بونکوت هنسنرو تماف اذا قولا ج
 | لاقب ردهنسانعم كملوا هدننزو دوعق ( قوفنلا ) لذوا یفو دفناذا *یفلا ق

 | قن لاقي ردهنسانعم یمهلواف ىعوبق كنهراپوانام اذا قون هبادلاو E قف

 ۱ ستار دوخاب كيکوتهنسنر یخدوب هلنبنصف ( قفنلا )رشقناذا حرجلا
 مل نالوا هدنیمز رب ز قشو لقوا یتفو دفن اذا عبارلا بابلانم ات * یفلا قش

 لثلاهنمو هلوا راقیچ هفرط رخآ یوا رب هکرونید هنسهلوق» هزیاو ینیاروناجو
 ۱ باتک ( قاغنلا ) یدنلوا نایب دن صرد هک. هتن « هفف صیرد لص م
 ۴ ندهقفن و روند ه:قفانم هکر ولوا وامس ١ ندناو نک ساک ردەنسانعم كابا قلقفانم ەد زو

 مهقافن تقفن لاقب یک یراسو يه ردروند هب هندن قح هنلوا فرص هاو هکرولوا عج

 رکی اقاغنم لح رلاقب رونبدهمداةقغنلاریئک هدنن زوبا رح (یقافنملا) من : اففن تدنفیا

 ۱ هک هلوا ردبا عطقكياچ تست ر کس هک رونید هل هنآ لوش هدننزو فنك (قننا) فن



TENN 
 ا ا ا ااا ا اف

 تناتمو توق هلباهنسن روهقطاع هطسو دشاذا لحرلا قطتلا لاقي ردهنسانعم

 هم قطن هیانه لطبنم هنع هلایطر ىلع لوق هنمو ردلعتسم هنسانعم قلوب
 هل یا 2 نالوا نوزوا د كتیردپ ی جەپ هب , یو AL رثکن م یا

 قطنتلاق ردهنسانعم قغشوف قاشوق یدو هدننزو لعفت ( قطنتلا ) ردهانک

 ردیبقل امینع هللا یضر ركب ىا تش ءاعسا ( نیقاطتلا تاذ ) قطتنا یتعع لحرلا

 یطر قیدصلا ركبوا هلب راترضح مالسلاو ةولصلا هیلع ملاع رخف هدنرجه هليل

 هرایدنک یتسهرابر بولو ییا یقاطن نالوا هدننکا هدن راش رشت هراغ هنع هللا

 هیالک ونپ ( قاطالا تاذ ) یدیشللا غاب هه رق یتسداپ رو یمهرفص ماعط

 تنحرف تروع هلیسهش هيئت ( نافاطثلا ) یدنلوا قالطا هلفلواضاب هدنزرط

 رونخسو غیلبهلیسهغبص هغلابم ( قيطاملا ) رونلواقالطا هنیرافادود ولفرط ییا
 ی ر هک روت واک لوشو غیب یا قیطنم لج ر لاقب روئلوا قالطا همدا

 ۱ ناشر ) ىبطنلا ( ا رک مظعت هیشح لا ولت ااا قمطخم اما لاق

 اک تن 2 سن ر اپ تكمدار ر وصو هقطلا هسلا اذا هقطن لاق ردهنسانعم یقغاشو

 ۱ اهفصن غاباذا اهریغو ذکالا ءاملا قطن لاقب ردلمعنسم هنیسانعم ققچ هنهاک

 ۱ هدناوق كنيرلتممح هنع هللا یر سابعو رديعج كقاطن هلنبتض ( قطالا )
۱ 

 نیما كتب یونحا تح « وبسشا ندننابا هدیصق یرلکدلیا مظن هدیوی تعن ینعی

 رد وغطصم قرشو ناش دام ندمس عقاو هدنش «ق طلا اهنح ءایلع فدنح * نم

 طاسوا دش هلسودنک ردلابح یجاونو ضارعا ضعب قوفاهضعب دارم ندقطنو

 كنيرلتیضح لسو هبع هلا یلص مرک ا لوسر هلهیبشت هرلهروک ذم قاطن ن ناثلوا

 ۱ ليثبت یرلقدلوا نودام ندرلیدنک كرلناو یرلعافت را هدننایم یرلت مشعو موق

 ۱ قالطا همدا ناشلا عیفرو عینمو رب رع زوعلاب ردلعاف مسا ( قطنتلا ) ردرلشلنا

 ةهظعم ( ةقطالا ) ر رع یا قطنتم لحر لاقي وا دالوا قطنت روئلوا
 هلواشلوا ناشن هلا هنسن یزحرق هنیرلهاکرک هک رونلوا قالطاهمانغا لوش هدننزو

 ینعب قطنم مش| لبج هنمو رونیدهیسک شلداشوق رک هنلب هدننزو ملظعم ( قطثلا )
 ( قطنلا ) رولاق یکرک هدنهاکررک كن باصم هکر دغاط كل سکوب هبنرع لوش
 RS لاق 0 همدا ن روک بوکح هدنکدب بوی هنتآ ردلعاف ندقاطتنا

 (قاعنلاو ) هلیصف كنون ( قيعنلاو ) هدننزوقمص ( قعنلا ) هبکربوهبنج اذا هسرف
 یءرقیح هلا رازآو رجز هب یو هنوبق نابوج هتاف ( ناقعنلاو ) هلیم كنون



 شفت

 و عبارلا بابلا نم اقشن هقشن لاقب رد ةا یلوقف هلنیتعف ( ققنلا ) هرحو
 أ قلع اذا ةلابحلا ف :یظلا قشن لاتش رد هنسانعم كعثلبا هغازودو هعث اذا |

 ٩ هتمعشا اذا هايا هتغشنا لوقت ردهنسانعم ققلوقف هبرسک تنءرمه ( قاشنالا ) |
 ۱۲ ىف هتقلعا اذا ةلابلاق هققشنا لوقت زد هنسانعم كمردشلبا هغاو هةغازودو
 نوبق هدننزو هفرغ ( ةقشنلا ) رونلوا قالطا هئور هدننزو دعقم ( قشنلا )|

 هدننزو یراکس ( قاشنلا ) رونید هبهقلح نالیرجک هنبرانوب كنسهلوقم یزوقو
 أ هرانلواشعشلیا ةن رقایا هک هنت روند هرادبص شلروحک یسهفلح كغازود هنو |
 ١ ( قاشنتسالا ) قالعلا كلو قادنلا ىلهكيرشل دناصلا لو هنمو روئید قالع |

 | ( قاشن ) هغناف هلخدا اذا "الا قشنتسا لاقب رد هتشانعم كمنکج هنسن هنور |
 لوش هدننزو فتک ) قشنلا ( ردعطو» ر هدهعا رخ رايد هدننزو بارغ

 1 هلوا رولاق بوشلیا هرلهدام یکیدلیا ترشابمو لوخد هک روند همدآ نکشلیا

 اأ( قطقاو) هيض كنون ( قطتا ) هبف بشن ماف لغد اذا قشن لجر لاقي |
 | هلناوصاو فورح رونلوا مهف یناعم هدننزو دوعف ( قوطتلاو ) هدننزو سلجم

 | بابلا نم اقوطنو اقطنمو اقطن لحرلا قطن لاقي رد ه:سانعم كلئوس زوس |

 | فیرعت و هک رد حراش یناعلا اب فرعت فورحو توصب ملكت اذا یناشل
 | ( قاطنالاا) ردزاحم یدانسا هرلرلاس ردصوصخ هننالک ناسنا قطن هعساضتقم |
 ۱ EN E arg زد هانم كفا وسا ای اک د روک |
 ۱ هنم تبلط اذا ةقطنتسا لوقت رد هنسانعم كلا بلط كابوس زوس ند هسک ر |

 ] ملکتم یا قطان وه لاش رد هنسانعم هدنیوک یصلیوس ( قطانلا ) قطنلا |
 1 شموک و نوتلا تماض هک هتن رونلوا قالطا هنیسف ناوبح ندلام اقلط قط او |
  ربغالو ناوتح یا تماصالو قطا هلام لاقي هنمو زونلوا قالطا هنسلوقم |
 | هدننزو هسنکم ( ةقطنلا ) هنسانعم هرصاخ روند هروک و ( ةقطانلا ) لالا نم |

 ] ناوسن هدننزو بانک ( قاطتلاو ) هدننزو ربنم ( قطنلا ) روند هغاشوف

 بویلغب هنبرللب یتطسو ردهقشرب یک رازا یتقیقح ردمابلرب ندنرلسابل برع
 رونی روسهدرب یسیغاشا راررویلاص یرغوط هنیریدندنرزوا كنسءاشا یتسیرقو |
 رد, وئرب یک یرلکدتبا رببعت ناثسف ایلاح رلوا یر هجابو یغاو ینلروقجوا كنآ |

 لسرتف اهطسو دشتو ةأرلا اهسبلت ةقش یهو قاطنو قطنم اب و تعماج لاقي |
 قفتبالو ةزجح اهلسیل ضرالاق رجب لفسالاو ضرالالا لغسالا ىلع ىلعالا |

 بوئو یدلیا داخلا مالسلا هبلع لیعسا ةدلاو ىنا ادتبا هکر ب د حراش ناقاسالو

 | قاطن نوناخ هدنزو لاعتفا ( قاطتنالا ) ردنهدنرلباوا شيا كناوسن روك ذم
 1 قعاشوف قاشوقو قاطتلا تنسلاذا ةأرلا تقطتنا لاقب رد هنسانعم قفلغب



۱۰۹ 

 ل هفزلا یتعع لحفلا قزل لاقي رد هنسانعم یهردشآ هغارسف یرنیآ ید و |
 | ضوحو باقو یدنلوا رک ذ هک رد هنسانعم .قوزنو قزن هلنبتعف ( قزللا ) |

 | ىلا "التما اذا ریدغلاو ءانالا قزن لاقب رد هنسانعم قلوط ردف هنیدرغا ی

 هدنزو باتک ( قازنلا ( بیرق یا قز ناکم لاقب رد هن هبانعم بي رو هباذ ۱

 | هدنزو هلعافم ( ةقزانلا ) ةعبرس یا یازن ةقا لاش روند هب هقا كیاح
 | اذا اقازرئو ةفزانم افزا لاقب رد هنسانعم كعثک وس هدسنزو لادح 4 قازنلاو ) ۱

 | یغدوب هدننزو لعاغت ( قزانثلا ) هبراق اذا هقزا لافب رد هتسانعم هبراتمو اغاشت

 | هراکتمدخ هدننزو ذفنف ( قتسنلا ) امناشت اذا اقزانن لاقي رد هنسانعم كعثک وس
 | (قسنلا) رايدلبا ملکت هدرلب رع رد هیمور تغل و لوق ىلع هثسانعم مدا اخ روند |

 ۱ یهیزبد وا بودبا طبرو فطع هنیرب یرب یالک هلئوکس كنبسو یھف كنون |

 | مالكلا قسن لاقي رد هنسانعم كللا بیئرت هرزوا دحاو ماظنو بولسا یک

 | وجا هلنیتصف ( قسنلا ) ضعب ىلع هضعب فطع اذا لوالا بابلا نم افسن

 هداروب روند هزوس نالوا بت هرزوا دحاو بولسا ههزود رب یهیزید

 | قسن لصالاق دحاو ماظن ىلع یا قسن مالک لاقب رد هنسانعم قوس قسن

 لاش رولوا فصو هنادند نالوا راومهو زود یک لااللا مظن قسنو ردردسم

 لغشم كنج رب ازوجو رونید هنسیزید قجوو وجئاو ةيوتسم یا قسن رغث
 عقاو هدنزوما لوص تكنازوح هدنسهسکا كنار هکر ونید هک اوک یتیدلوا |

 | دحاو بارو ماظن اقلطمو ردهلع هدنوب لوق ىلع ردئرابع ندهعظننم بک اوک

 (  نافسنلا ) اقسن لخللا تسرغو اقسن موقلا *اج لاق روند هثبش نالوا هرزوا
 ادتنا هعولبط ندر بيرق هبهکف هک رونلوا قالطا هبک وک یکیا هلیسهنیص هیئت

 یراکدیدنیک اسلا ةعصق هدنفرط لاعش هکفو ردیماش یرکیدو یناع یر راردبا

 | كلبا دارا مالک مظتنم ینقمو مهم هبرسک كنهرمه ( قاسنالا ) ردرلبک وک

 كب هدننزو لیعفت ( قیسنتلا ) اعص ملكت اذا لجرلا قسنا لاقب رد هنسانعم |ا

 | ( ةفسانلا ) همظن اذا ؛یشلا قسن لاقي رد هنسانعم كمزد هرزوا ماظنو زود |

 | قسان لاقب رد هنسانعم كليا دارا هدنبقع هنسن رب یبهنسن رب هدننزو هلعافم |
 | هدننزو لاعتقا ( قاسةنالاو ) هدشنزو لعافن ( قسانتلا ) عبا اذا اهن |

 *ایشالا تقسانت لاق ردهنسانعم كلزید هرزوا ماظن هدننزو ليعفت ( قیسنتلاو )

 هیفنا هدننزو روبص ( قوشنلا ) شعب ىلا اهضعب تمظتنا یا تقسو تقسشناو ق

 ینکنیکسکویتسهحمار لوق یلع رونید هیوراد اود یجیریدشجآ نالیکچ هنورب یک ||
 | "اج لاش رونید هیوراد قحنلوا مامشتسا بوردشلغ هنورب نوجا قعوط |
 1 هع ردمل فنالا نم ید وا ةرارح هام قشنب هاود لك وهو قوعللاو قوشنلاب ||



۱۰۹۹ 
 )جسم _س

 هنآ لوشو لیلا عیرس یا قتان ةقا لاقی رونید ههقان نالوا هبک زیتراو یا

 | قتا سرف لاقب هوا رالغرا بوکلس یبکار بویعروب تحارو زود هک رونید
 بوکلسیئاص ردیلع كنیآ ناضمر زسفشرعت فرح قتانو هبکار ضغنب ناک اذا

 هدنتتسهجزرد قلوط ها تا یدوجو هدنزو دوعف ( قوتتلا ) نوجفبدصمح |
 ] "التما ىج نحس اذا لوالا بالا نم اقوتن دیز قت لاقي رد هنسانعم تكمرونس |

 || قحهروا زبمهامو قحهلاج ینزوا هدننراق كنيسق تآ هدننزو دعقم ( قتنلا ) |

 1 رغ آ یرلقجردلاق هرلمدآ دنمروز هبرسک تكنهزمه ( قاتنالا ) رونید هرب ۱
 | كمداربو *ادشالارجح لاشا اذا لحرلا قتنا لا ردهنسانعم قمردلاق یتشاط زرک |

 ۱ راد قاش هراد یب ذا نالف قتنا لاقب رد هنسانعم قعاپ هناخ هدنحاع یسهناخ ۱

 اذا لحرلا قتئا لاش رد هنسانعم قلا نواخ رروغوط دالوا قوحو هریغ

 7 لع اذا نالف قتنا لاقي ردهنس انعم قغوط نابیاسو كلهکلوک و اقاتنم جوزت |

 1 نالوا هدنحا یفحراغدو ردشابا هظخع یرلهنح لج حراش سعشلا نم هلظء

 اأ هبارح ضفن اذا لحرلا قتنا لاقي رد هنتسانعم كمكلس نوا كيثود رلهوک |
 اذإ جشلا قتنا لاسقب رد هنس انعم قعوط ناضمز موصو سوسلا نم هعلصیل |
 | هراد لاش روند هنحاع كنهنسن ر هدننزو بانک ( قاتنلا ) ناضمر رهث ماص |

 | هک ردیعج كنظفل قونخ هلا همجعم یاخ ( قبناخلا ) هلابح یا یراد قانت |
 | (ةقنالا ) رولوا كچوک ندنآ وب نکل روند هراوید ولیباپ هاشم هنراوید ویف |
 تنءنمه ( قادنا ).رونلوا قالطا هتعاجب رب ندفوخ نا ماف اون ندنسهلیبق بلک |
 | ىلع نب نسح فورعم هلکعد نسا یبا نا رد هبرق رب هدنمانعق دنقرمس هلیصف |

 كيمو كنون ( قمرنلا ) رد هبرق رب هدنساضق ومو ردنذاروا یقادنالا عابس نب |

 روند هبهنسن میالمو رت ېک دب بوبحم هزا ردیرعم ینراف همزن هلیصف |
 رغیآهدننزو دوعف ( قوزنلاو ) هلیئوکس كنهمجعم یازو یعف كنون ( قزللا ) |
 یرلرئاس بوبارج ورايا ندکلفیفخو تسح دوخای رد هنسانعم قعشآ هغارسق |
 عبارلا باسبلا نم افوزنو افت قزئو سرفلا قزن لاق رد هنسانعم كيا مدقن |

 بضغ قوزلو قزأو هلنیتصف قزنو بئوو ةفخ مدقنوا ازن اذا یناشلاو لوالاو |
 نداروا یک هک رکج هک رد هنشانعم كما كلفیفخ بویلبا رقوت هدنماکنه |

 عبارلا بابلا نم اقوزلو اقزنو اقرأ قزلو لحرلا قز لاش ردقمارج هیاروا
 ۱ هغارم قى رغبآ هلیرسک كنهنمه ( قازاالا ) بضفلا دنع فخو شاط اذا یناثلاو

 | لاقي رد هنسانعم كمك هلطارفاو هانا اذا لعفلا قرنا لاقب رد هنسانعم قمردشآ
  هیفس نکیا یحاص راقوو تناطفو دشر مدآ رو هکه*ی طرفا اذا لحرلا فزنا
 4 قیزاتلا )لح دعب هفيس اذا نالف قزنا لاقب رد هنسانعم قوا رسکیسو فیفخ و

 یدو



 هب رکلا وهو [ قالا شیاالاب نكي مو ] مالسلاهیلع هنفصق ةياهالاق هنمو صإل اك

 نالوا هدلوب هدننزو ربما ( قیهلا ) ضایبلا رين ناك هنادب رب صبا نولک ضايبلا
 ضراو رولوا شا رب ندنکیدننکج قوج هک رونبد هنبرلزبا قایا هجروقج
 ردهنسانعم ٌكمحا ةعاسف ةعاس ییورشء هدننزو لعفت .( قهقلا ) رونید هبهدیعب

 لوب یدوس یرواب ( قیهقلا ) ةعاس دعب ةعاس هبرش اذا بارشلا قهغ لاش
 | ( قهلا ) اجفرخم مرا اذا عرشلا لیصفلا قه» لاقب رد هنسانعم كعا لوب
 ثلالا بابلا نم افهم هت ليلا لا رد ه:سانعم ندیو كلی هدنزو قهن

 ودعت یا

 قبن لافب رد هنسانعم قمزای وژای هدننزو قبس ( قبلا ) (۰ نونلا لصف «)
 ناتسبرعهکرونبد هنشع كنحاغا ردس قنو بنك اذا لوالا بابلایم اق لج رلا

 | امرح هک رونبد هب هنسذ یک نوا لوشو رد هقن یدرفع روئلوا ریبعت یمارک |

 دید بودا -هوقت هلا نمکب رولوا ذیذل ردبا روهظ ندنزوا كنک دزوا كنحاقا
 ۲ :كيءافا ین هدران و هدننزو فتک ا رسک كنو ( یدلا زا

 ۱ هج هتسهآ ) قیسثثلا ( ردعطومر ) قسوذ ( ردهلاه یرلدرفم روید هنسهویم

 | هدنزو طعم ( قبنلا ) ديدشريغ قبح اذا رابلا قبل لاقب ردهنسانعم قاهطرم

 ولتقشفابیک شمقح ندیرحرب هل وا هلازا یرادناوز هدننزو ثدحم ( قبثلاو (

 وتسم یا قبنمو قبتم لخم لاقب روند هنسهرص كرلهنسن راسو امرخ زودیود |
 كن رللوف هعصا یربا هدننزو هنیفس ( ةفيبألا ) یطس ىلع فطصم بذهم |

 كنعاج ر ندبتطم ونب هدشنزو هزج ( هقبنوا ) روند همای ناقا ندنرازوک
 لاق رد هنسانعم مالک جا رسا هدننزو لاعتفا ) قاشالا ردیسهینک یدح

 | ردبسهدامقوب یرک ذ لح هلغلوا فوحا وب ( قایبنالا ) هحرضسا اذا مالکلا قبتنا

 ی هنسنر هدننزو قتف ) قلا ( یدلبا مسر هداروب یشاد نده یرهوح نکل

 | هضفنو هعررعز اذا لوالابابلایماقتن *یقلاقتن لاق رد هنسانعم كیکلسبوصرص
 أ اذا رثبلا نم. ب رغلا قت نلافی زد هثتسایمم كیکج هری نیر نا

 | نددالوا ءدام یجر 7 راشم هنسانعم قلوا ریثک یدالوا كنوناخو هب ذح

 | لاقب ردهنسانعم قطن كلیوسو اهدلو رثک اذا ةآرملا تقتل لاق رولوا شمس "

 | قتاورونید هنوناخ نالوا ربنک یدالوا ( قاتنلاو ) ( قنانلا ) قطنالیا یت

 ۱ 6# یا هفت اتم عفارو رونید هیسک ندیا قش یبهنسنر 6 رو ها 1 3

 | بویشود یهنسنر و عفار یا هل قتان وه لاقب ردکعد یجردلاق یرقوب یهنسن ر |
 | نالوا یر ردصم هک رد حراش طساب یا هقا وه لاش روید Rt طسب

 قناندنزلاش یون ا غامق نشبیوط كياجو راهیان طابو عفرو قش 1



EAT 

 ' (ةقلملا ) سلما اذا *یشلا قلما ردف دار هدلوا یانعم هلا قالما رد هدننزو
 ( قالم ) ءاسللا ةافصلا ىا ةقللا ىلع ماق لاق رونبد هبابق زود نيلي هاف |

 هینوق هدننزو هبنوزلح هلیغیغخم كلاي ( هینوقلم ) ردبعما كرهنرب هدننزو بارغ
 .. هنبرلانعم شلماو شفاقبای ردلوعفم مساندقلم ( قولمما ) ردیدآ هدلبرپ هدنب رق

 لاي رلردبا قالطا رک ذلا ق ولع هرغیآ شاک هغارسق ویکی هلا رلدسانموت |

 ربقف هلل رك كن همه ( قالءالا ) ءازنلاب دهعلا ثیدح یا رکذلا قوام سرف
 لحرلا قلما لاق رد هتتسانعم دوخلن ردندنساتعم تسالم رد هنسانعم قوا |

 . تقلزا اذا سرغلا تقلما لا رد هنسانعم كمروشود نولوق قارسفو رفتفا اذا |

 هدننزو لاعتفا ( قالتمالا ) هلسغ اذا بوثلا قلما لاق رد هنسانعم قم هاب و

 هلی كيم ( ق ولا ) هحرخا اذا *یثلا قاتما لاقي رد هنسانعم كيا جارخا |
 هب همزح نیلاقو روند هنراکی كزوکو روند هرابغو روند هب هڪ رق یلدانق |
 ېک دج ناوسنو قاموطو كدا رولیک ندنرزوا فخ هقفوب یک تسم هک رونید |
 قومرح یلیصفت كنو ردي رعم هزوم هروک هننای تكحراش رد قاوما یمج |

 نیباام لاق رونید هتفاج نراقم هئوابغ قومو رظخیلف یدلیا رو ندنس هدام |
 دنکو یغ ( قلا ) رکذیس اک رولوا ردص» هدانعمو و ةوابغ ىف هقج یا هقوم |
 یرکس رولک قومیجروئلوا ریبعت هعسو قنام هکرونبد هزاچ و قجا نالوا نهذ. |

 هدنن زو همارک ( ةقاولا ) قوم لاجرو قئام قجاو قثام لسحر لاش هدننزو

 قر هلوا نهذ دنک هسک ر هلی كهم ( قولاو ) هدننزو دوعق ( قو لاو (

 ةفوئومو ةقاوم قو لجرلا قام لاق رد هنسانعم قلوا قنامو همس یعی قجا |
 رد هنسانعم قلوا ناکیار رازاب هدننزو قوش ( قولا ) قج اذا اقومو افوُ"ومو |

 كميم ( قومو ) هلیصف كيم ( قومو ) صخر اذا اقوم قوب عيبلا قام لاق |
 قل وا كاله هدننزو هقالط ( هقاومو ) هدننز و دوعق ( قوژءو ) هل یخ |

 ( قاسیعالا ) كلح اذا ةقاوم و افو ومو اقومو افوم نالف قام لاقب رد 4 ذسانعم

 اكله اذا لحرلا قاما لاقب رد هنسانعم یتا وا ك اله ید وب هدننزو لامعفا |
 ةفا_قسالا ) ردیعسا اضق و هد هتيم را هدنن زو ناطاس ( ناق وم ) |

 ( قهلا ) هقمصسا اذا هقامتسا لاقب رد هنسانعم كلا دع قجا ی هسک رب |

 ضراع ندقمروط ق وڄ هک روند هثرضخ نالوا ض راع هب وص هلنیتعف |
 هدسن ز و قسجا ( قهمالا ) ةرضخ یا قهم هالع الا لاش ر وا وا

 جرک نکل بوبلوا قارو بویعثراف ترج الصا اک | هک روند هبهنسن قآ لوش |
 جرک هلغانرا نورو قر نکل هلوا هاش یعاضای هحرک یعب هل وا هدنکنر

 هنکلریئب سیلو ةرج هطلاخال ناک اذا قهما شیبا لاغ هلوا یسقلوط قتهزو یک !

 ° ساک ی ۱



 طب

 هدننزو هلزلز ( ةقعقاا ) هرغ اذا هخرف رتاطلا ققم لاقب رد هنساثعم كملع
 ساو نال اذا *یثلا قمقم لاش رد هنسانعم كفلتلوهس بویشمو هنسنر
 ی ر واب و هالذو ساخ اذا "یشلا قعقم لاق رد هنسانعم كلنا داقمم یی هنسن درسو

 | ادیدشاهعرط صم« اذاهما قمقم لا ردهنسانعكعا بوکح هلئدش یبس4۶ كنسانا
 ۱ طب ۰

 ۱ رد هنسانعم كانا وحهدنن زوقنخ (قللا)ردیدآ هب رق ر هدلبح ماناحاهدنن زو به وم (قق وم ) 1

 هت راجقلم لاقیرد هن انءء كاا عاج واع اذا لوالا بابلانم اقلم *یشلا قلم لاقب

 | ردهنسانعملعا دوسیرواپ وهلسغ اذا بول قلم لا ةن رد هنسانعمقم هقاپ واهعماج اذا

 كيكنو ا هرتضاذا اصءلابهقلم لاقب رد هنسانعم قمرواواهعضر اذا هما قلم لاق
 هدننزو لعفت ( قلقلا ) اددش راس اذا نالف قلم لاش رد هنس انعم كعروب

 كلبا تبع راهظاو ضرع هلفطلت همدآرب هل دن دشت كمالو هلنینر سک قالقلاو (

 هيلا د دون اذا افالغو اةلمت هل قلعو هقلع لاقب روئلوا ریبعت قغلفاتلر رد هنسانعم :

 دو ىا قلم هيف لاش رد هنسانعم تبح و فطل هلنيتصف ( قللا ) هل فطلتو _
 | قلمو هغلم لاق رد هنسانعم كلا اطعا هلال ىب هنسن نایلوا هدنريعطو فللو |

 هرب راومهو زود قلمو هبلث ف سیلام هناسلب هاطعا اذا عبارلا بابلا نم اقلم هل |

 یا فطلا وهو قلم سرفلا اذهل لاق روند هنسرکس فطلاو ولتحارو
 اذا منا قلم لاق رد هنسانعم یقمانب وا هوا یرب هدقمرب ماخ لوب و هعرساو

 روند هلآ كرکو ندرکس  هلتف اطلو تعرس كب هدننزو فتك ( قلا ) جرج
 ۱ لحر لا رود 4م د N1 نو رو فیعط و ردهقلم ینوم قلم هب ناک اذقلم سرفلاقي

 ۱ زار د PE نالوارد ا یعبنایغلوادا ۳ ۶|هنسم رکس هلنماقتسا و تفا ط)ل و فعنم يا قلم

 ۱ ىغا ربط تنالرت رک اهد زو رحاع(قلا ۱)هب رج قثوبال یاقلم سرف لاش

 ۱ یرلق داویص هل رلیحر و دو رونلوا ردع وک روس هکر ونید هب هنس ی رلکدتلزود

 لحراش روند هلام هلا ریمعت یسراف هدیکرت هکر ونبد هب هتسذ یرلکدنلزود هوبصو

 ی دو هدنن زو رام ) قلماا ( ر دس رعم هلام ی قلام یک علام هروک هناپ

 کر یتغارمط تنالرت ) قیللا ( رولوا ندنسانعم وعو س رد هنماتعم قلام 1

 تل زود بوا ورص هلا هلام كلدڪ یساویص كراودو كولزود هلا هلام نانلوا ۱

 يحق كمال ( هتلام ) قلالاب امه ولم اذا رادالاو ضرالا قلم لاش رد هنساتعم ۱
 ۱ ناسا كاجو تسد هدننزو ردح ) قایلا ( زددآ هدلب رب هدب راید سادنا

 | ( قالغالا) ردیعسا لجررب و عب رس یا قلیم سرفو لحر لاقب رونید هناویجو
 لاق رد مگ تار قوا را وه و زود یک ید دن هرهم هتس ر هدننزو لاعفنا

 لاق ردهنسادعم كيشويس بوق ن دلا یک نویاص هنس ر و سلما اذا "یفلا قلءا

 لاعتفا لصالا ف هلب كنود شم ميو بن ) قالمالا ( تلفا یا ی فلا
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 الا هک دیذآ تلعرب صوصخ هجا مرغ هلنبتمف ( قدما ) طوسلا هب ی
 ٠ یا ةغطم هبام لاقب رونید هغل ولتط هدننزو هرم ( طلا ) رولوا زتوط هويه |
 . رد هنسانع» قاط نوعا كليب یتمعط كن هندنرب هدننزو لعفت ( قطقلا ) ةوالح |

 بوروا هغامط ندنفیدنلشوخ كب نکرب ماعط دذلو هقوذت اذا هقطع لاق |
 رافلب همضب هناسلب توص اذا قطقف هلکا وا هقاذ لاق رد هنسانعم كمردنوا |

 صا
 . اولرن لاق رونید هر رق زستوا قعمو اد ددد هب رش اذا ثااثلا بابلا نم اقعم م

 لاقب رد هنسانعم دعب قلقاربا هليو ىحف كيم قعمو تابن الب ضرا یا قعم یف
 ینیدارغوا یوص ليسو هئدعم تدسف اذا لوهحلا ءان ىلع قوعع وهفلحرلا قعم |[

 اذا ضرالا لیسلا قعم لاقب رد هنسانعم كمرتوك بوریص یتغاربط بوراپ یرب |
 هدننززو ريما ( قیعلا ) قاخ ءوس یا قعم هب لاقب رونید هنلیوخد و اهفرج |

 (ةقاعلا) ةقبع یا ةقيعم رثب لاقب و قیع یا قیعم رهن لاقب رونید هثیش نی رد
 ا بابلا نم ةقاعم غلا تقم لاق رد هنسانعم قاوا نبرد هدننزو همارک |

 تقعما لوقت رد هنس انعم كلبا نرد هل رك كن هرمه ( قاعمالا ) تقع اذا |
 | اذا يفلا قع لاقب رد هنسانعم كملتیرد هدننزو لغت ) قعقلا ) اهتعا اذا رئبلا

 ( ق عمالا ) هفلخ ءاس اذا لحرلا قمت لاقي رد هنسانعم قاوا یوخدب و قت |

 هنسحاونو فارطا ناباس نالوا دیعب هک رد هنسانعم قءا هلیصف كن ءرمه
 ردیدآ كغاط ر هدننزو رصنت ) قە ( رواک قیعاماو قعاما یعجلا یعجج روند

 قم لاقب رد هنسانعم قمرا ینکسچ امرخ نوحا قلیشآ هدننزو قش ( ىملا:)

 یرو اب هدننزو لاعتفا ( قاقتمالا ) رابالل اهفش اذا لوالا بابلا نم اقم ةعلطلا
 عرذلا فام لیصفلا قتما لاق رد هنسانعم تعا تأ هلج دلدوس نالوا هد 4۶ ز

 كہعا هحزآ هحزآا یصردن ین ورشم هدننزو لعفت ( قتقلا ) هلک هب رش اذا

 ل انعم قلوا راتم ند هنسن ر و اثیشف اثیش هب رش اڏا هفتم لا رد هنسانعم
 E هلنیتصف ( قغملا ) هرضب ۸ ىا ةقنمت اغ حرح هباصا لاقي ر دلمعتسم |

 لب وط قفملا نيب یا. قما سرف لافب رونید هنوزوا كب ( قءالا ) روید
 لح ر لاق روئید همدآ ندا ماکت ندموقلح یاصقا هلیس هرنب لعاف ےہ .!(قءاقلا )

 ةر وا راج زا هدننزو ءاقس ( "قلا ) هقلح یمقاب ماکتب ن 7 قماقم

 اقم ضرا لاقی روند هر قاراو محلا ء ةي راع ىا "قم ذخف لاقي رولوا فتو

 نادانو لهاجو روند هرلقالغوا نما دوس زونه هلا ( ةففملا ) ةدیعب ىا

 ت ییصوصخ لایع هقفن هكر هدننزو لیعف ( قيتفلا ) رونید هصاخضثا |
 لب رغآ ییسب رواب شوفو و مهیلع قیطص نا هلا,ع ىلع قم لش رد هن انعم كلبا /

ENE DR Ab r 



 لامتفا ( قاشتم الا ) رول وا ریبعت رنو ةا ت ارط نانک ردقحهلوا ةر

 ی هنسار و هسلوخا اذا هقشتما لاق رد هنسانعم قعاق هلتلو هس یهنسنر هدنزو |

 هدهعو هعطتقا اذا هقشتما لاش رد هنسانعم قلآ یس هرار بولواپ بوسک

 - هافوتسا اذا عرمشلا قام قشنما لاقب 2 هنس اتعم قاب یس لجل دوس نوا
 كو o لی E هندآ را یس هدوک هلیمسک تایم ) قشملا ( الح ۱

 یندوهدننزوریما( قیشلا )ة رفلاب یا قشلابهغب صلاق روند هنس هن ون یشآ هلیحفیرسک

 ' سیلیا قیشم بو لا روند هسابل شایکو رک دیا روت زسملح ولتازا |

 ملج دوب وب (قوشملا ) ماض یا قیشم سرف لاق رونید هنآ قارب شقرآ و
 . هنآشلوب ینغارب و ملا فیفخ یا قوشءعو قیشمو قشم لحر لاق رود همدآ

 . .بیضق لاقب روید هغ وبچ نوزوا كر هاو ماض یا قوشع سرق لاقب رونید
 ' كابل ىي هکر دعا ندقاشتما هلي كيم ( ةقشلا ) قیقد لب وط یا قوشم |

 ۱ لاش روند هنسعثجآ بوروس ,E هل رلقلب واو هنسذای بوئروس یا

 ۱ یتمالتج اضاج ( قشمالا ) دیدلا بوثلا نم ةقرخ یا ةفشم هئاوقوا هفاس ق |
 | هن ر یرب یرل قلی وا نک رر و و ققشتم یا قشما دلح لاقد رونید هب یرد /

 كمآ رب انين ( قشم ) هل كيم رد قشم یعج رونید همدآ نب روس |

 ايلام افشم لحرلاقشم لاقب رد هتسانع-قاوا رونروس هنب رب یرب یرزلغلب وا
 ۳ رم ندنظفل یقشما ( هاقشلا ) یرخالا ىلا هتلب ر یدحا تباصا اذا عبارلا

 هدننزو لعفت ( قشقلا ) رونید هتروع نیرو هنیرب یرب یرلقلی وا نکررو |
 لبالا بابلح شو ىلو اذا لبللا قشم لاقب رد هنسانعم كفك یغوج كن هيك |

 ن دنسانعم كماجا رانو رد هانک ندقلوا نایع یفلندآ رجف بوکوس قفش
 ا یفوبحو لاداعاو جلا ریشابن رهظ اذا لبثلا بابلج قشم لاقب ردرل ذوخأم
 سابلورسح و رشق اذا نصغلا قشم لاق رد هتسانعم قلواف ندنغوبق بولب وص _
 | نادف هزا یماف ( ةفوشملا ). قزم اذا بوثلا قشء لاش رد هنسانعم كمل هراب |

 ةنسحیا ةفوشعء ةي راج لاقب رونید هپه وبع نالوا شکلدو نوزومو كزا یک
 اوقام لاق رد هنسانعم كمشكج ییهنسنرب هدننزو لعاقت ( قشاقلا ) ماوقلا
 لاق رد هنسانعم كمذکج ید هوب هدننزو هلعافم ( ةقشاملا ) هوبذ اج اذا محلا

 قشرفرحو هاس اذا هقشام لاقب رد ةهنمانعم كشك و سو هبذاج اذا ىلا هقخام

 هقاسشم یع دوب هل دامك كيم ( ةة ملا ) هيخاص اذا هقشام لاق رد ها« ۲

 ةقشم هیلعو ءاج لاق روند هب ول یکاو رونید هنسوبتسوا ناتک هک ردهنسانعم
 هدننزو بنع روذک قشم یعجج روند هنس-هجراب قوع لوق ىلع قلخ بوث یا
 اذا هقشما لاق رد هنسانعم قمروا ملا یحماف هل رسک كن هرم ( قاشمالا )



 ۱۳۲ را 1 یا یار 24 قاب دراو هنس هحرپ قاز ندنتفریت ۱

 | بویک هماجرخاف کیا نوکره ردیبتل كرماع نور ندنه كولم هلیس هيب رنصم |
  راع ندنسیک ید كن هسک رخآو ندکیک ید رب هلنلوا نیب دوخو ریکتم تیاغب
 زا ءاشاکا یدبا ردبا هراب هر بوتر خد یتسیکیا قصل وا ماشخا هلکلیا یاتو
 | ردب دآ شوق كج وکرب هدننزو هفرغ ( ةقزما.) یدل وا بقلم هلی *ایقزم
 | هکهدننزو بنعرد قزم یعجج رونید هنسهراپ قترب اقلطم هبرسک كی ( ةفرلا )

 | كلتا هقب اسم بوشراب هلرب هدک رکس هدننزو هلعاغم ( ةقزاسلا ) یدنلوارکذ |
 | هدام قتس هدنن زو ذفنق ( قسلا ) ودعلا ف هقباس اذا هقزام لاق رد هنس انعم |
 | لوقیع هدقم رواو هدکغرود قارزم هدننزو قشر( قشلا ) یدنلوا نایب هدنس "

 | نعطلا قشم لاش رد هنس انعم كلا ثعرس هدکع ماعطو هدقمرو) هلیعاق ةصاخ

 هديهم دقمو هدساسا عرسا اذا لوالا بابلانم اقشم لکالاو طوسلابوا برضلاو |

 قیرفن فلؤم نکل ردلوا دتمو روهشم هک هتن ردشلبا قالا یخد یباتک هرلنوب

 نوزوا نوزوا یک ىلج طخ یني ندقغازوا یرلفورح ةباتکلاقف قشمو ردشلتا
 ول ردر قشمو اهفورح دم اذا ةباتكلاف قشم لاش ردنرابع ندقمزای ول هدیشک

 | لاقب رد هنس انعم قمارطو ردکلیا عاج واتعرس دارم هک رد هنس انعم كليا عاج |
 | رد هنس انعم تكمکح نوا قمازوا بوئوس یب و هطشم اذا ه رعش ِ
 رد هنس انعم قعر باوتاو دتل هب ذح |ذا "یشلا ق شم لاش یک یسمکج یرد ش

 مکا وک غل وا هنس انعم كع ماعط فیعط فیعطو هق نم اذا بوثلا لب ۱

 هحزآیدوسو یدنلوا رکذ هک هتن زر aR لکا تعرس ارز رولوا دض
 ۳۳۶ یر رم و رخ یی ادا یاد لاقي رد هنس انعم قعاص |

 ها هنسنر و نیلبل هدم اذارتولا قشم لاشرد هنس انعم كمردنوس بوکح نوحا |

 | اه دقق لاو ل وهحا ءان ىلع ةيراج لا تقشم لا رد هنس انعم قلوا نوزوا

 قم التوا ینرلنلوا شوخو وبا كریاج راوطو هقر عم لیوطیا قوشع دقو قشم |
 ندم اعط ۸ رو هباطا تلکا اذا هالکلا لب الا تقشم لاش رد هنس انعم |

 اذا ماعطلا قشم بم لاقب رد هنس انعم قموق هدب اف ینغ وچ بوی یتس هجرادقمرب ۱

 رد هنس اعم قمح بوقاپ هلک روس هغاحس سابل دیدحو لک ای رثکا هنم قبا ۱

 امدنن زو هرم ( ةقشلا )ةباص الب اهفرح اذا قاسلا ددطا بوتلا قشم لا |
 یب هوم رااقو تآو رولوا شعا رب هک رونبد هنب رثا كناب نانلغب هنغایا لراوط
 42 شم سرفلا مع ٤ اوف ىف لاش روند هنملوا قشپآ ولت |دیم یرلقایا 0

 ,E از نایکو ناتصو جاص هدننزو همام ( ةناشلا ) جعشنو میعفتی
 یسیکیا روند هنن التروف ندقا رطای ندیک هباوه دوخ اب روند هب یتنارط #4

 س جرا ب ب ا



۱۰-۹ 

 لاتق ترا ] هنع هللا یضر ىلع ثیدح قو [ ةيمرلا ¿ن | قرع اک نیدلانم

 كمعکهتوا ندناشنقوا یخدو هدننزو لاعفنا ( قارغالا ) جراوخلا ینعب [ نیفرالا

 | ربلد تیاغب نون اخرب ند هنانک ونب « قرغیوزغلا دیور « لثلا هنمو رد هنس انعم
 | یاقرتسا امدقم یدبا ردبا لپاچ هبرئاس لئابق بودبا عج رکسع .هئشاب امناد هلخلوا
 هداننا لوا ب ولوا لم اح ندنا هلک ايا لاصتاو هقالع هنیر ند رلناوح یکیدلیا
 ۱ هکی دليا دارای روم مالک هل رالبانایمرد ییصوصح كجا زاغآ هتم ر هنب یعباوت

 | دلو نالوا هدینطب هکات زس هبلبا ربخ اتو لاهما ید تدمرب هدنص وصخ نوش

 | هدنعق وم فقوتو راظتنا هلا وحا تبقاع رویم لثم ردکعد هجدبا جورخ همشط
 ردن ابن یرلکدید رویصا یکردیعسا رفصع هدننزو طببق ( قبرلا ) روئلوا برض
 | هب هنسن شعاب و هلل ارفعز دوخ ای هلبا قیر هلیس هبن لوعفم مسا ( ق رجلا )

 | هینب لعاف سا ( قرثلا ) نارفعزلابوا قیرلاب خوبصمیا قرم بوث لاقب رونید

 نعلا ىف دا اذ قرقم سرف لاش روند هلآ شم وط زوب هکم ر وم هلبس
 | رونل وا ریبعت یتنلو هک ر روند هکو نانلو ندب رد هدنزو هما ( ةقارلا )

 | زو :لاتفا(یازمالا ) روند هنستنلو توامحرادقبب ناتو نوا را
 ۲ ابی رس جرخ اذا *وشلا قرتما لاغب رد هنس انعم كلما جو رخ هلثم سس هست

 ثدح( قرما) ردبدآ ويقر هداني دم هدننزو حرفو هیات زو قرف ) قص رن ( ۱

 ۲ لار داد ناي ادلراب اس اج یک یزوک هکر کح زدلپ زدلب هدنز وب لدوس هدننزو

 | یدرنم روند هنب راقعلق هلبئس دوب هلیصف تنم رھ ( قارمالا ) رونید هنب زوا

 ىح كيم ( ق زلا ) رددآ نصحر هدماش هلئاصف(هبقرم ) هلی كيمرد قرم
 بولا قزم لاقب ردهنس انعم قمت ر هلباح ( ةقربلا ) هلینوکس كن هم یازو

 | قزم لاقب ردهنس انعم ق» رةمج شوقو هقرخ اذا ینثلا بابلانم ةفزعو اقع
 ۲ هئسوم و ضرع كنهسک ریو هفرذ یمراذا یناشااو لوالا بای . اقم ریاطاا
 | یدو ق هد ملا هيف نعط اذا هیخا ضرع قزم لاقي ردامعمسم 4: قفت 1 وط

 ۱ قلت ر هدنزو لعن ( قرقلا ) ردقل هراب دار کرد هما انعم قرب ییهنسنر

 ۱ س اف هدننزو تدح دوخای مظەم ) قزرماا ) قرف هڏ م لاقب رد هنس انعم

 ۱ رخ نکف ا تاکناف + وبشا نالوا یعرط "هداز ردیبتل ر داش مد رار

 ا هقشب هدننزو ثدح یرعو ردشاوابیقات ثءابیب « قزماالوینک ردافالاو « لک آ
 ۱ هب فلولا راشا ردردص» یک قیر رد هدننزومظعم هک قزعو رد ی رطح عاشر

 | كثيشنالترب هدننزو باع ) قزلا )هالا ( قزع لک مهانق مو ) ىلاعت هلوقىلا

 ۱ راصف هو قم لاق هدا زو هق رف رد نی رونید هنبر هراب

 رف هک رونید هبهقا كب اچو هدنور 1 هدایز هدننزو باتک "(قاراا) اعطتیآ

 (5:) ۱ كلا
 دوت



۰۰۰۸ 

 8 هننابكح راش ېک یرابنامو ی رلپکرت تاب رلیج ب رعواروفلب و كنیرایمکب هه راکنچ |
 | تغايدو ةلفسلاو ءامالا هانغوهو قرلا تعم لوقت رد قیرم یلعفردساهدنوب هروک |

 | باهالا یاقرلا نم نتنا لاقب رونید هیردشلوا نفعتم هلغلروا هبیپس نوا
 | هداروبتلجانمتعی كمرح وكلا رج نم ىا كفرمفكلذ هباصانالف برعلا لوفتوتنلا |

 | ید ندکمرج كنسو یروتوا ندنس شیا نالف هیسک نالف هلفلوا هنسانعمنمف |
 1 ق هروک هنناب كحراش دوخای ندنسانعم نتنمباها رولوا كعد یدلیا تباصا

 ا كمر ( یارمالا ) ردذوخأم ندنآ هلکغد یند هتفارب صوصخم هنجاغا امرخ |
 ۱٩ لاق ردهنبهانعم كلبا قوج ینیوص تا دوخاب یابروج هدهرصت یخدوب هلرسک

 ۲ لاش ردهنسانعم قجا ینرب تروع مدارو اهیف قرلا رثکا اذا ردقلا قرما
  قحنلوب یون كنب رد نانلوا هطاعم ن نوحا تغابدو هنروع یدیاذا لحرلا یتما

 1 نرم ) قرملا ) فش نا هل ناح اذا داملا یرما لاق ردهنسانعم كمك عفو

 . بائذو قا بثذ لاقب ردیدرقم قما رونید هرادروق شلواق یرلیوت هلیع |
 | روند هنيون شقوف كنيرد شاروا هبیپس هلیرسک كيم(قرلا ) طعما یا قرم
 ۱ هبرقرب هدنساضق لصوم هلنیتصف ( قرع ) نتنلا فوصلایا قرلانم نتنا لاقب

  راص ریاص جملا لبق راهبح ندهلیثس هکرونید هتفارب رولواضراع هنیک او ردبدا |
 ] ەق روند هنیوص تاو هاب روشو ةفا یا قرم عرزلا باصا لاق رولیکود

 1 ممر هلئرابع مولعم ماعطلانمو فلم روند هنسهجرادقمرب هکرد صخا ندنا
  هحو یدالوا طابنتسا ندهراس تاهما ییدنید هنیوص تا كلذک هنابروش بودبا

 ] یخدابروش بودبا قورم ندنا یوص تا ردذوخأم ندنسانعم فوص فت همت |
 | ریقفو یدنلوا قالطا یغد هبابروسش قلطم هد: رد یبم هنغیدلوا ندنوص

 ۱ ۱ عافسا قر هلوا لثم یتمالک » ةقرلا برشاف معلا كنافاذا * ندسدار هدناتسب رع

 ملام قره یذلا لالا وهو هدس اساو ردشلبا هدافا یتنیدلوا یبوص تا هدمبدلبا
 1 هدهنیوصتاو هاب روش قصسپ رد رقم هلا ابروش هدهمدقمو ردشغلواناس هلناونع |

 ۱ یتشع هلفل وا ن ناو رف كب یشع كنح اغا امرخ رول وا ردصم قرمو رونلوا قالطا

 يل تضفن اذا عبارلا بالا نم افرم -ةلضلا تفرم لاقب رد هنس انعم كکود
 ا تفرم لاق رد هنس انعم نیک قلم بول وا ندکیا هطروعو ةرثكلادعب
 رک اج هوا كن اشن قوا .دن.زو دوعف.( قو.رلا ) هام تراصف تدسف اذا
 جرخ اذا لوالا بابلا نم اقوم هیمرلا نم مهسلا قرم لاقب رد هنس انعم قعقح

A۱ ۳ ۶ رد قم یدرفم رونید هلی 7 قو سو وا  
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ane : ee:ا دوا ترام توتا  

 ندینالت ی نصف رد هقعدع تل و ن د ل بهذ E ۰ یی زا نا لاق

 یقاحمک كله اذا لالا قحا لاقب رد هنسانعم قلوا كاله یک لاله قاحو ردقموا ا
 هدنرخآ كیا لوف یلع هنیرخآ كيآ هلیئالث تاک رح كيم ( قالا ) لالهلا

 ماشخاو خابح هک ردنرابع ندنسلوا ناب كرغ دوخاب رونبد هیت جوا نالوا |

 وو قح يرخ ّس شنوک .هلکلنا عولط هحربارب هلشنوک رغ رولوا نغدوک ||
 النوا رهشلا رخآ وهو ربقلا یاحف ینءاج لاقب یدنلوا قالطا ن روچکیدابا
 ریما ) قيا ( ةيشعالو ةودغ یر الف ر« لا رتنسب نا وه وا هرخآ نم لایل

 شالوا حم هک ایوک ندنتقر لاک رونید هیولما شلنکسک بوللهقفو هدننزو
 هک ردیع"ا لعر ند هیلحاج لاعفا قو ددح قثرم یا قیح لصن لاق رولوا

 بولیکح یرغوط هبناج رب ندوص هک نالوا يحاص كيوص رب هدقاسح مو |

 هام رخآ بودا افسا ینراوطو لوزا ههوص لوا بولک هسک رخآ ر هدک دتک ||
 هدنرلنب رولوا قعسم هیوص لوا بولک یحاص هدعب ردبا تماقا هدنا ردق هبینا

 قحامموب لاقب رونلوا قالطا هنوک یسا كب ( قحالا ) راردیا ریبعت قیحم هیوص لوا
 قحامق ءاج لا ردنرابع ندنرح تدش كنماپ ازای فیصلا قحامو هدیدشیا را

 قدم لاق رد هنسانعم قمریق شاط هدننزو قح ( قدلا ) هرح ةدش یا فيصلا

 هدننزو ريما هللا همجعم لاذ ( قیذلا ) اهرسک اذا لوالا بابلا نم اقدم ةرخ#لا |

 كيم ( قذلا ) ءالاب اجورع انبل یا افیذم یاقس لوقن رونید هدوس شلنافوص |
 | اذإ لوالا بابلا نم اقذم نبللا قذم لاش رد هنسانعم قماق وص هدوس هلیصف
 ردلمعتسم هنعانعم كلا هناتفانم بويعا هرزوا صولخ یفلتسودو هالاب هحر

 | كن هرم ( قاذمالاو ) هدننزو لاعتفا ( قاذتمالا ) هصاخم ملاذا دولا قذم لاقب
 قلوا جوزع هللا وص دوس رد هدننزو لاعتفا دوب هک هلل رسک كن هددشم ممو || |
 | شلئافوص ( قوذملا ) ءالب طلتخایا قذماو قنتماف نبللا قذم لاقب ردهنسانعم | _
 هدننزو دادش ) ق اذلا ( جوزع یا قیذمو قوذ-# نبل لاقي روند هدوس ۱ :

 رونبد هیسک نایلوا هرزوا توفصو صولخ یغلتسود هدننزو قفانم ( قناملاو )
 | هدننزوهحرحد ( ةقرذلا ) صلخم ريغ یا قذاعو قاذم لحر لاقب یک هنامز بابحا

 | كمترود هلا هلجع هدننزو قرف ( قرلا ) هیراذا هقرذم لاق رد هنسانعم قآ

 | لعاب هب هنعط اذا لوالا بابلا نم اقم مرلب هقرع لاقب رد هنسانعم قمجتاسو
 | رثکا اذا سزا قرم لاب رد هنسانعم كلبا قوح ییوص تاب یابروش ندەرحو |[
 | فتناذا دللا قرم لا رد هنسانعم قلوب یبوت كنب رد شملوا هب یسو ردقلا قرح 8

 ۱ تن هلذر صاخ ثا رب! ندیقس ومنع كنسهلوقم لفاساویراوح قو انوطعم هفوص |
nهدراراید ون ال اح روڊ هنسانا یغنو ۾ تب ی ېک قرشو هت هتسڊ  Cee:۱ یجب وچو  

8 



ee 

  هدنروصوب ردقحهلوا یغریوق نیعلا رخمو ردقحهلوا یراکیب كزوک هنب یکیدید |
  نیعلا قوم كئيل ماما ارهاتظ ردرارکت یسهرابع نيعلا مدقموا هل دیدرت فرح |

 ] رابآ رولک قامآ یجب كرلنوو یه ردلوصم ندنرببعت اهمدقم اهقأمو اهرخوم |
 ۱ | قآ مو هلبح كيم رولک یقاومو یک رأبا روک قأماو یک |
 | قامو قومو قماو قامو قوم یکلوا کیا هروک هننای كحراش هلبدم كنهرمهو |
  ضراع هدنلاح ءاكب هناسنا هک ردنلاح ر  هلاحف ( ةقالا ) ردبعج تن راظفل |
  رونلوا ریبعت زوم سک وکو همکج جا رابوق یک قرقجما ندنردص رولوا |

 | 0 ءاکیلا دنع ردصلا نم علقنب سان هناک یا وفلا هبش یهو ةنام هتاصا لاق

 زم لاق رد هنسانعم كمروح سک وکو كمکج جا نکرلغا هلتتف ( ی ) |
 رد قی: لعاف مسا هروک هناي تكحراش ةقاملا هنذخا اذا عبارلا بابلا نم اقام یصلا ۱

 ۱ یا قت هدارو « قف فیکق قثماناو قثت تنا « لثلا هنمو هدنزو فتک |
 | پلقلا فیعنم نوا بضفلا عير نس یعب نشو کد هدناحم هک رد هلا هبقوف
 ] ردهنسانعم قام هدننزو "لاعتفا ( یقاگتمالا ) ردلکد نکع نجازتما هلببسح قلوا |

  هبصغ قاتما لاق زد هتسانعم.قاوا دتشم بضخو قثم یعع یصلا قاتما لاق
 ردن هد لیک ر م و لوکس نم انتو "یعع تيم ف ۳1 ) دتا اذا |
 ۲۲ نامزا رولک قاما یعج روند هنسذحاونو فارطا نالوا روقج كم كنصرا رب ]

 . همروعک سک وک نانلوا رکذ عی هبهقام هدننزو لاهما ( قام الا ) هدننزو |
 عزا ناما لاقب ردقمارغوا هتلاح لوا دار هک رد هتسانعم قلوا لخاد هنتلاح ۱
 3 مکمزلیاع هاکبلاو ظبغلا یا [ قأمال اورعضت مام ] ثيدحلا هنمو ةقأما ف لخد اذا |
 3 موسم رد هدننزو باتک هک هدنناونع قاما هللا هرمه فذح هدهان ةقدصلا نم |
 ۱ وح یهنسا رب هدننزو قح» ( قحا ) ردحورشم هرزوا قلوا ینفخم 5

 ۱۷ ندکلبا دوا زسرولب بویموق ناشنو را ندنآ هک رد هنسانعم كلا: لاطباو |

 ۱ تک ركنهنسن رو هاحو هلطبا اذا ثلاثلا بابلا نم اقحم *یشلا قح لاقب ردنرابع |
 ۱ . یهنسا رو هتک ربب بهذ یا *یفلا هللا فحم لاقي ردلمعتسم هنسانعم كمردیک

 1 ( قیععنلا )هفرحا اذا "یشلا را قع لاق رد هنسانعم كمردنوک بوفاب یسا ۱

 1 ثاعو هفحم ییمع هتح لاقب رد هنسانعم كابا لاطباو وع یبهنسن ر ید و |

 7 یعار اذا لحرلا فح لاقب ردهنسانعم كلیا ارحا یر قبح هرزوا هیلهاج |
 ۱ لسمو و هدننزو لاعتف( قاصالاو )هدننزو لمف (قیععتلا )رك ذیساک قبسا |
 1 قحا هلصا ملا دیدشتب قحا لاقیو قصعاو قععنف هقح لاقی ردهنسانعم قلوا |

 ۶ هقحص لاش رد هنسانعم تغوک هلفلاچ ىما ییهنسنرب قاصماو ایم ءاتلا تبلقف

 ۹۱ رد هنسانعمكم ردیک یفنک رکن هنسن رد ۳ مک كن زەھ(قامالا)قم ا افرا

 لاقب



__ 

 سخت ی

 فیت 2

 ص قموف هفیل هناود رلرعف ءرامال ) قبللاو ةقيللا ) هنعبا یا نوال قوام
 لعخ اذا اقيلو ةقبل اهقيلي ةاودلا قال لاقب ردهنسانعم كليا حالصا ینبک مم لوق

 تقال لاش رد هنسانعم قعشلا هب هقبل بک مه هدناودو اهدادم مخصاوا ةع اهل

 كمدآ ربو ذالاذا هن قال لاش رد هنس انعم قغغصو اهفوصب دادلا قسلاذا ةاودلا
 هثتشرب هنسن رو قیلاذا بولا هبقال لاقب ردهنسانعم عشقا بویوا سابل هنمادنا

 اکس شيا و ینعی كب قیلبال مالا اذه لاقب رد هنسانعم قلوا نابسحو بسانم
 یردصم هدربخا یانعم کیا و هروک هننای كحراش ردکعد عشقا هک رعشباپ
 هقیل هناود ید وب هلرسک كيهرمه ( ةفالالا ) هد-نزو هاتک رولک یخد هقایل
 قمردشبایو اهفال ینعع ةاودلا قالا لاقب رد هنسانعم كلیا حالصا ییبک ماي قموق

 یا هدوح نم امه رد قیلیام لاقب هنمو هقزلا اذا هسغنب هقالا لاقب رد هنسانعم

 قاصلا ناشلوا رکذ نئوط هعفا هدنلا ندنساخهو دوج لاک ینعی هکسعام
 كمال ) ةقيالا ( ردیم زال I نغا قاصلا ىه رد هنفک کرد ام

 روالوا ریبعت هقبل ید هدرمناسل هک ردبسهلوقم مےشیربا نانلوا عضو هئاود هل رسک
 روماج ولتحوزل لوش هقیلو یدنلوا قالطا نوغبدلوا قصالم هدادمو هناود
 هل رمسک كمال ( قیللا ) هلوا روشپاپ هدقدلروا هراود هلا لا هک روند هنسهح راپ
 با هقفوب هدنزو بنع ) قیللا ( رارردشراق هیمرس ۲ هایس ر

 ا هنر یرب هلمدآ رب هسک ر هدننزو لاعتفا ( قابتلالا ) روند هنبرلهراب

 رد هنسانعم كلا قلتسود بوشنوف هرزوا صواخ هدنسهحرد قلوا دحاو مسج

 هلقاتلا لاق ردهنسانعم قلوا مزالو هب قزل هناك هافاص اذا نالش نالف قاتلا لاقب

 (.قلیللا ) ینغتسا اذا نالف قاتلا لاش رد هنسانعم قلوا یتنتسمو همزل اذا
 یهالایفتابت یا قایل نالغل سیل لاقش رد هنسانعم یرادبااو تابت هدننزو باحص»

 رونبد هنسهلعش شنآ هدننزو بانک ( قابلا ) هنیانعم عتره روند هغالتواو
 یاعت هنوعب نح رال هلعش یا اقابل تسنآ لوقت

 رد هدننزو قعم ۱ EE یھف ليم ) قالا ( ) « ےل لصف 13

 یطعم ) قۇملاو ( ردهدننزو ق و E كنه مه و ۳ كيم ) قوااو

 بلق هفلا هدرمه هک هدننزو لام 1 قالو ) هدنزو یضاف ( قالاو ) هدشزو

 یصف كيم ( قألاو ) هدنزو عقوم هلی واو ی هرج ( قولاو ) ردش#لوا
 هلبعم كي ( قولاو ) هدننزو لبالا ىوأم هبسک تكنافو ینوکس كنهرمهو
 كزوك هلی كيم ( ةيفلاو ) هللا هموعضم #رمه ( قمالاو ) هدنزو قوس
 رعت یراکیب لزوک هدیک رت ردرب قحهقا شاپ ندزوک هک رونید هندناج ندنورب

 نیعلا مدقم هک ید حراش رونید هنیرج قم یاریعو همدم هلزوک لوقیءروٌلوا 0



۰ 
 | ردهنمانعمقعشوی هدننزو قوس ( قوللا ) یلنام یا شب قلثام لاق ردهنسانعم ۱ رسم سا سس ده تا ستم

 اذا هنیع تقل لوقت رد هنسانعم قهروا هزوک و هتنبل اذا اقول هق ولا هدقل لوقت

 ا تیلصا اذا ةاودلا تقل لوقت رد هنسانعم كلتا حالصا یبک سم كناودو اهنبرمط

 4 (ةف ةوللا ) شال یا هلدنع قوابال وه لاش رد هنسانعم قلوا رارق تبانو اهدادم

 كمال ( ةقوالا ) ةعاس یا ةقول نالف بهذ لاقب رد هنسانعم تعاس هلي كمال |
 ندام رخ زا هلیغایهرک دوخاب هلفعاق لوق ىلع روند هنغای» رک دوخاب هنعاق هلي

 : هلوام رلربد ید هقولا اک او رونید هماعط بتم ندامرخ هزات هلغاب یفاص دوخای
 قلا فلم نعسلاو بط رب یهوا تا e نرو

 اذا ماعطلا قول نا رده نان تا حالصا یاعط ۳3 رک ( قیواتلا ۱
 ۱ ۱ اقا ول یاذام لاش رود هب 4نهمذ قلمدادر هدننزو باصء ) قاوالا ( ةدب زلاب يالا

 هدننزو قجا ( قولالا ) رد هنسانعم تهالبو قج هايتك (قوالا ) اثیش یا

 هدنرانزوفرحو فنك ( قهللا ) قجا قوللانیب یا قولا لجر لاقی ردیفدارمو
 قۇم رولوا ليج هک هلوا كلرقشا اعو هدنکنر هکر وئید ههود قآ لوش

 روند هزوک وا ضا قهلو هلبرسک كمال رد قاهلو رد تاقهل یعجج رد هقهل
 ینّوم رک ذیس اک رولوا فصو هبهنسن قآ كبو رونید ههنسن قآ اقلطءو
 هدبیشو بولو رو رونید هبهنسن قآ نایلوا یلیدلرا قهل لوق لء ردهفهل

 1 سا ضیالا نينصغب قهللاوا طب ایا قهلو قوها یش : لاقي رولوا فو

 اقهل "یثلا قهل لاقي هنسانعم قلوا قآ كب رولوا ردص» . هلن قهلو) قیر
 ۳۳ قا ید وب هدننزو باه“ ( قاهللا ) ادیدش شيا اذا عبارلا بابلا نم

 هبهنسن ضایبلا دیدش یخدو هدننزو 2 قاهللا ) رونیدهیهنسن قا افلطمو

 قلوا قا كب هنسنرب یخدوب هدننزو یقه ( قهللا ) رد قاهل ید ینّوم زونید
 ( قهلتلا ) ادیدش ضبا اذا ثلاثلا بابلانم اقهل *یثلا قهل لاق رد هنسانعم

 نزفال هدننزو لورح ( قوهللا ) ردهنسانعم قهل هدننزو قهل هدننزو لعق |
 یا قوهل لحر لاش ردیا دعو رلهنسن یعهیلک ندنسهدهع هکر وند هیسک
 نیس یی دلوا هدنسهدهع هسک ر هدب زو هحرحد ) ةقوهللا ( شابف ذم رطم

 ۱۱ سیلاب نسص ناك اذا نالف قوهلب لا رد هنسانعم قناص تنزو نسح هلا

 نامه بوبا اداو لع هلماقها هرزوا قیال هجو یزوس رب دوخاپ یثبا رو هبف

 هيف غلاب م اذا مالكلاو لمعلا ف قوهل .لاقب رد هنسانعم كما لزوك یشیلک |

 ۳ لمعلا ف قوهلت لاقب رد هنسانعم هقوهل هدننزو جرحدن ( قوهلتلا ) |
 ی لاب رونید هثبش نالوا یآ فول هدننزو مظعم ( قوهللا ) قوهل یعع |



e NE 
 ا

 ) قفالتلا ) هفلاذا هب قفلت لاق رد هنس انعم قاصلا هدننزو لعفت ( قفلتلا (. .

 | لاقب رد هنس انعم قاب و مایتلاو هطبار یس هق رفتم روما كم وقر هدننزو لعافت

 هنسانعم كمك بویلشب هشيارب هلنیتعف ( قفللا ) مهروما تمءالت اذا موقلا قفالت |
 كلنا ذخا بولوا لث هبهنسنربو قفطاذا مبارلا بابلانم اقغل اذک لمعي قفل لافب

  ۱همزود هدنن زو همظعم ( ةقفللا ) هذخاو هباصااذا *یشلا قفل لاق رد هنس انعم

 ةفرخ نم یا ةقفلم ثيداحا لاش رونلوا قالطا ۳ نالوا هلال هعشوقو
  ( ۱عدص یا قلضرالاب لاش روند هغالتحو هنیراپ نالوا هدر هدننزو قش *, ( قللا

 " لاق هنس انعم قمروا هنیزوک كمدآر هلبسایا لا دوخاب هلالا رولوا ردصم قلو

 "| هدنن زو دف دف ( قلغللا ) هتح اروا هدب اب مضاذا لوالا بابلانم اقل هنیع قل

 | دوخای رونبد هنش وف تلکلو هلال یا هقلقل كرح لاق رونلوا قالطا هناسل
 قلفل هروک هنن اب كحراسش رولک قلاقل عج ردقلوا قالقل نالوا عفا هدنو

 | كلکل هدننزو هلزلز ( ٌةقلقللا ) ردیسراف هكر دب رعم كلکلو ردب مصتخم قالفل

 | هن وص نالوا هلا رطنما اقلطمو توصي یا قلقللا قلقلب لاقى رد هنس انعم كمتوا

 ثوصلا ةد وا با اق توضیا ةف نهل لاقب رونید هئوص ولتدش دوخاب
 قلقلت هیلا لاق رد هنس انعم قع انبوا ینرل هکج بوراقج ییاد لصم یعسف نالیو
 رد هنس انعم قمالغرا بوص رص یهنسن رو اهنسل جرخنو اعاد ابی هل رحم یا
۱ 

 قمن الد را هلوا یرب هدسننزو لزلزت ( قلقلتلا ) هک رح اذا *یشلا قلفل لاش
 | لصن» هلیس هبنب لوعفم مسا ( قلقللا ) لقلقن اذا *یفلا قلفلت لاقب رد هنس انعم

 هز وک زوای نال وا رانبوا بو ديا تک رح ېب ؟ كهم ۱
 / تو رت اضف ( ةغغللا ) ه ام رش ال دید یا

  ۱ردلعاف مسا عج هکر وئید هراهسک ندبا برش هنبرزوک كسا هلرللاو رونید
 || زا من اس ی وات یا هی 3( یا ط دیدشت رد قال یدرفم

 كليا و ب ولبس یوز او هسبتکاذا ل والا بابلا نم افل هقل ل اه
 | لاو بنک ام دعب احم یا قلام دعب قل لاش رول وا دن هلغلوا هنس انعم

 قغابو هغكب اہب رض اذا هنیع قمل لاق ردهنسانعم قمروا هزوک ةصاخ هلیس هبآ ۱
 لاقب رونید هنسهنروا كلوب هلنیتعف ( قللا ) رظن اذا هيلا قمل لاقب رد هئسانعم
 هلا هسک رب هكر دعيج كفمال هیت ( قلثا ) هتل یا قیرطاا قلق ذخا
 ندا رادتبا هغمروا هنصا كنبزوک كن ادتبا هدقدلشب هغمروا دوخاب هفعثروا

 قل محو هبارضق دور قفصی *یدتیلا وه واقمال هتبأر لوقت روند همدآ

 ) یلعداد رب هک رونید هن هتسن یورح ندنابورشمو تالوک ام هدننزو باصس ( قاللا

  ۱یاد هدننزو لعق ( یقلثلا ) اثیش یا ا قاذام د لات رونلوا رویعت ق قنمالیریو



۱۰۰ 

 | هنوناح زانقط ولط هننا هدننزو همرکم ( ةقصللا ) یعدیا مهب قسلموه لا |

 | هقزلا ىنعم هقصلا لاقب ردهنس انعم قمردشبای هلرمسك كنءهمه ( قاصلالا ) رونیذ |
 | قصلا لاقي ردلمعتسم هنس انعم كمل ريكس ینغ اج دوخاب ینریکس درآ كنهودو |

 اإ رد هنسانعمقمالب هليو ىصف كمال ( ٌةقعالا ) هرقعاذا هقاسبوا هريعب بوقرعب |

 , .قازرا رد هبانک ندکلوا عبص الا قعلو ةسحلاذإ عبارلا بابلا نم ةتعل هقعل لاقي |
 ۱ هلیعف كمال هقملو تاماذا هعبصا نالف قعل لاقی رد نیم هنس هسب الم تنکوت |
 هنمو رونید هب هنسن قتمالپرب رولوا مساو هنس انعم قتمالی هرکرب رولوا هرم ءان |
 هرناوبح ند هروک ذم ضرا ینعی بطرلانم لیلقیا عیرنم ةفعل ضرالاق لاقب |

 رونید هب هنسن یسولط قشاق رب هدننزو هفرغ ( ةقعللا ) ردراو رباج قتمالیرب |
 هنیشاق هدننزو هسنکم ( ةقعللا ) ةفعللا ىف هذخأت ام مسا یهو ةقعل هقعلا لاقب |

 | روند هبهنسن یراقدالی هلقشاق هدننزو روبص ( قوعللا ) ردتل ۲ قجالپ هکرونید |
 | همدا مسکبس نالوا هج زآ یلقع هدننزو لورج ( قوعالا ) یک رکشبلکو نوجعم |

 .] بارغ ( قاعللا ) لقعلا لیلقلایا قوعل لحر لاقب رولوایقع قتمالیرب هکرونید
 ۲ هیف قبام وهو قاعلق یاملوقت روند هب هبق نالف هدرغآندماعطشغالپ هدننزو |
 1 رد هنسانعم قوط كاج ینبا رب هدننزو هحرحد ( ةقومللا ) ةقعل ماعط نم |

 | لاقب رونید هیسک صب رح هدنن زو فتک ( قعللا ) عرسا اذا هلعف قومل لاقب |
 هک ردکعد رل هسک نایالب ناق هلت اصف ( مدلا ةقعل ) صیرحیا قعل قعو لحر |
 | هروب لئابق ردیرلهلببق عج ونبومهسونبو یدع ونو موزځونبو رادلادبع ونیدارح |

 1 هود ر هدن رلکدلیافلاصو دهاعت هرزواكلیا داحاوداضتغا هل رب یرب هرزواهیلهاجتدام

 | یقیئوئو نی دقع هکایوک هلغمرتاب همد لوا ینرالا لوقیلع بوبالی یتمد بودیا حمد |
 | هکایوکرد هنسانعم قلوا ریغتم ینولكمدآ رب هدننزولاعنفا ( قاعتنالا )رلیدلیا دهع |
 كمال ( قفللا ) ریغت اذا ل وعفلا هانب ىلع هن ول قعتلا لاقب ردوا قعل ول |

 لاق, ردهنسانعم كمکید بوردشانب هبهربرب یتس هرایرب كبوت هلینوکس كنافو یف |
 یی دليا بلطو امهط اضف یرخا ىلا ةقش منع ذا یناثلا بابلا نم !ةغل بوئلا قفل |
 ناغطو هکردب مف هبلط اذا مالا قفل لاقی ردهنس انعم قلوا بئاخ تویعثتب هب هنسن ۱
 1 قفل ل اقب رد هنس انعم كمن ود ش و بویغا دیص یراکش ییدل رویلاص یشوف |
 ۱ هر اج شملکید ندنبا یکیا هل رسک كمال ( قغللا ) دطصب لف لس را اذا رقسلا , |
 دوخای هل سك كنان ( قافلتلا ) نيضرع یا نیقغل تاذ ةء الم لاق رونید هشار |

 1 هفلوم رونید هبوتییا كیلیکید بولیا ردشانب هنیرب یرب ردهدننزو باتک هک قاغل |
 ] كراب و لوا اضتتم نکل ی دنل وا هج رت هیوا هلکلیا مسر هدشنا ونع ناب و |

 | ردم وسم هلیئرابع قافلو اذل قابطب اذهام هدساسا یتح ردتلوا قالطا هنر ره



۱۲۰۰۱ 

 هب قزلتامیا قا بللاب هق را لاقب یک لات وطو شدرح روند هثتشنالیر دشیاپ هتسن

 "| "هک ردیعسا قشا هدنن زو برعلا باتک ( بهذلا قازل ).ردلمعتسم هنسانعم عاج
 نمرا رولوا هدننول اضارپ هکر دبدا و راد یاود عونربو ردنارن یرلکدید یتشوا رداج |

 | هخولد ىع رونلوا داخ ندنایبص لوب هکر دیداو رادرب هتشپورردیا بلح ندندالب |

 | تاغ هذنس وشرق شن وک هلا یمرا هرو *رصا ضرظ رقاب یلو كنالغ برق 8
 یرلنوب فلوء ردعفا كب هب هثیبخ تاحارح رل ردنا قص ترم هجن هديا ادب

 | هروب به ذلا قازل هروک هنلابب كناد رغم نکل ردشلنا دع هنسن هج هقشب هلق رفت |
 یندعم راربد ید بهذلا مال هکردقح هلوا یع ونرب كر اکنن نالوا ندنمون ینمرا |
 | نجا یاد ) یبتا روت وا فضا ةت ود ارم: تنها اک ها ریل ی
 طالبلا غعصو رادوب رونلوا ذاخنا ندصوصخم رجح هکرد ورادرب ماخرلا قازا دوای |
 | یدهعلوا .دحاو یش هلیس هفاضا لاقوط هنزو ارجح رخا دوخایمیم هک ردب رلکدید ۱

 | هدنن زو روبص 1 قوزللا ) رلرید یل ای شاط هدیکرت رد هنس یرلک دتبا
 | انصروایردشپاب هرزوا هری هک روند هبتصال لوش هدننزو سوماف ( قوزاللاو ) |

 همزلب حرعحل ءاود وهو قوز اللاو قو زالب ةحارجلا یواد لاغب نعوق ندا هع» |
 | قشپایو كشف هب هنسن رب هدننزو ریما ( قیرللاو ) هلرسک ( قزللا ) ًاربب یقح |
 ىع كمال( قیرللا )یذج یا ییزلوقزلبو قزاوه لاغ هنمو روند هثبش نالوا |

 هتم المو تفاطلییعی هتوطر نالوا هدمالک هدننزو یطیلخ هل صف كن هددشم یازو |

 | قیزل همالکق لا روشپاب بوناوص ېک شیرج هننورد كعماس هک رونلوا قالطا

 | .هنب ندقل بوس هلرکع قآ هک رد هنسانعم یول ھلن ( قرللا )ةیوط روا 6
 هب تقصل اذا عبارلا بابلانم اقل بنجلاب هثرلا تقزل لاقي ردنرابع ندنسعبای |

 تورشب ندن رسد كرلش اط هدنبقع روي هدنن زو *اعیطق ( *اقب نللا ) اشطع

 | هثیش نایلوا نیتمو کحم هدننزو مظعم ) قزللا ( رونید هرلتوا هدرخ ناقح 1

 قعثباپ هدننزو قوصل ( قوسالا J كع ریغیا قزلم “یش لافب روتلوا قالطا
 هدننزو لاعتفا (قاستلالا)ه« قزل اذا 8 رلابابلانماقوسل هقسل لاق رد هنس انعه |
 قهردشباب هلرسک كن هزم( قاسلالا) قسل یە هبقستلا لاف رد هنس انعم قوسل |
 | هدننزوریما ( قیسالاو ) هلبرسکكمال( قسالا )تفزلااذا هتفسلا لوقت ردهنسانعم ا

 ینجیاقسلوقیسلو قساوه ل اق هنمو روند هثبش نالوا قشپاپ ههنسن ر |

 يک قزل ردهنس انعم قعئباب هروکوب رکج قآ ندقل زسوس هلنبتعف ( قسلل )
 ربعبلا قسل لاقبو اشطع تقصل اذا عبارلا بابلانم اقسل بنجلاب ةئرلاثغسل لاقي

 هدهلا داصو یاز هدنعوج كراهدام و رک اشطع بنج هنر تقصتلا اذا 8

 رونید هیسک نالوا قحم ند هرکص  هموقرب هدنن زو مظعم ( قسللا ) ردتفل



۱ ۰ ۰ ۰ 

 اذا هقثل لاقي ر دلمعتسم هنسانعم كليا هائو داسفا ىب هنت ر ( قبثلتلا )
 كمدآرب هدننزو باح“ ( قاحتلاو ) هلئوکس كناحو یصف كمال ( قحللا ) هدفا مآ
 اذا عبارلا باسبلانم اقالو اقل هلو هب ق لاقب رد هنس انعم كشتي ندندرآ |

 كم ردشتبو كشت ندندرآ رولوا یدعتمو مزال هلرسک كن “رمح قاطالل هکردا و
 كباذعنا ] تونقلاقو اکردم هلعحاذا هریغ قلاو هکردا اذا هلا لاقب هنیرلاتعم |
 1 باوص هکلب نسحا هداروب نکل ردم زال هداروب س قحالیا 1 قلم رافکناپ |

 ۲ ا یمسق تا هدنزو دوعق ) قوه ( ردقاوا هلیس هییص لوعفم مس نالوا ۱

 دارو رو و شر بلع یحاصیرب رولواهنوککیایروءط كنعهق تآ رض |
 ۳و الهترص یراق دوخاب هنکیک ندلارهیسیرد كلا قلوأ هنسانعم روعع قول |

 رمصعا نب ینغو كنايفسیبا نب هبواعم ( قحال ) ردیبم هنبروصت یلوا قسالو |
 هدس اونب رفصالا قحالو ردیعما یرلسرف تئراحن ةنيبعو كنيحراخما قوزاحو |
 ( قحوللا ) ردیس هینک كنشوق ناغط ( قحالوا ) ردیعسا كسرفرب صوصخم |
 حاشفم ( یاملا ) ردا راکش كلکک هک ردیدا شوق یجتربرب هلیس هی رغصم |

 قبسالصا اکاو بوشت هرلهودراس هلغلوا هدنور تیافبهکروند ههقالوشهدنزو |

 بويل وا ند هلسیبق و موقرب هدنن زو مرکم ( قحملا ) رل هیلوا قاف هلمدقنو |
 قصلم یعدیاقحود لاقب رونلوا قالطا همدآ ندا قاصتلاهرلنا ند هرکص |

 كنهرد هلیصف كنهرمه ( یالالا ) رونید هتفالغیاب هدشسزو باتک ( قالا )

 یدرفم هلوا رونلوا عرز نیک | هنبرب بولیکحوص ند رانا هکر ونید هنبرارپ لوش |
 تک | نکا هب هروک ذم عضاوم یرلکدید قالا ( یادلنسالا ) هلنیتعف ردقل |

 كلبا اعدا ويد ردلبغوا منب نالفو قاحلالا عرزاذا لحرلا یمتتسا لاقب ردهنس انعم |

 هکردبدرغمكنظفل قاحلا هلنیتصف ( قحللا ) هاعدا اذإانالف قعلتسا لاقرد هنسانعم |
 ید رب ندنبقع كنهویم یکلواو رود هبهنسن نشت هثدش یلواو یدنلوا رکذ |

 لوالا دعب قحم یذلا رثلا وهو قحللا :رضشلا را لای وتبدا هةم نشیرا |

 اسلا تفحالت لاقي ردهنسانعم كعشتي هرب یرب هدنن زو لعافت ( قحالتلا) |
 یک ییا روناجهدننزو روفصع هلا هم یاخ ( قوفملا ) اطعب مهعب قحل اذا ۱

 دلبر نم اعا بلح هلا هح وئفم مع لاذ ) هرقذاللا )روند هغد راب نالواهدرب ۱

 د هدب رغم هلن كمال ) هق رب ( ردي رلک دد هبقدال هلا €4 الاح ردیدا ۱

 رد هنسانعم قعشباپ هک ردیفداو هدننزو قوصلهلا همسمیاز ( قورالا ) ردیدا ۱

 ٠ يدوب هدنن زو لاعتفا ( قازتلالا ) قصلاذا عبارلا بابل نم اقول هب قزل لاقب
 _ هایسبدنک هدننزو باتک ( قازالا ) هب قزل یتعع هب یزلا لاقب رد هنسانعم قاي |



 ۱ ر رک قاف ( قلا )ودق ورا کی شلتفج یسورخ دن دیبا 1

 ]| شئاط قجا یا قبف لحر لاقب یک قاق رونبد همدآ قجا ناوق ليو هفلش |
 | ( قایفلا ) یدلبا رک ذ ه» هللاف ینوب فلّوم ردیسا كغاط نالوا طيح یادو ق

 | هل ربك كفاق ( ةقيفلا ) روند همدآ نوزوا هدنرنزو بارغو بانک 6
 هطروع هدننزو ج رز( *قبقلا ) رونید هراز هجا نالوا هدنصا كنغوبق هطروع |

 | ناریج ( ناقیقلا ) یدلبا رکذ یخد هدنباب هرمه ینوب فلوم رونید هنقآ كنصا |
 1 یعج روند هب هظیلغ ضرا هل سمک كفاق ( :ءاقیقلا ) ردعضوم يا دزو

 | حراش هدننزو بذع رواک قوقو هلی رسک كرل هبا فاق رواک قابفو قاوق |
 | یدرفم ثلاث رد هرزوا یظفل ینا رد هرزوا یلصا لوا عج رد ء ءاقوق یلصا هکرید |

 ۱ ر یو هقبق
 | یثبا هدننزو ربما ( قسیبللاو ) هدنزو فتك ( قبللا ) (* ماللا لصف +) |

 قیتلو قبل لحر لاقی روند هد اتسا تسد هربحو زوا نالوا رلشیا هرزوا دنا
 | هک رونبد همدآ نالوا قشقاب و قشارب هماجره یی دیک هننکاو لمع اع قذاح یا |

 | قیبلو قبل لحر لا رولوا نابسح هنمادنا بوشقاپ هسربک هنره هدانعهر قلخ |

 | (ةقيبللاو ) هدننزو هحرف ( ةقبالا ) ردرلفصو ندين یانعم بوثلا هب قیلپ یا
 بویح سابلو لزوک یمادا و هوبشو زا لوق ىلع ردب رو هدنزو هه رظ

 اهب قیلب یا ةقيبلو ةقبل ةارحا لاقي رونید هه وب ولغشار زا یسشوق |"

 | ره هدننزو همارک ( ةفابللاو ) هلنیتعف ( قبللا ) ةسبللاو لدلا ةنسحاوا بوثلا
 | قبل قبلو لحرلا قبل لاغب رد هناسانعم قلوا قذاحو تسد هربجو ز وا دشا
 | ردهنسانعم تفارظ قبل هدندنع رلنععبو قذح اذا سماخلاو مبارلا بابلانم ةقابلو

 | قمشقای بوشارپ سابل هنمادنا هقابلو قبلو فرظ اذا اقبل لحرلا قبل لاق
 رب .هدننزو قبس( قبللا ) قال اذا 4 قبلو بوتا 4 قبل لاش رد هست 6

 | هنیل اذا لوالا بابلا نم اقبل *مثلا قبل لاقب رد هنسانعم ق و ي
 | هدنن زو مظعم ( قبللا ) هنيل اذا هقبل لاقب رد هنسانعم قبل ( قیلبتلا )
 | مس دلاب نیلم یا قبلم دب ر لاقب رولوا فصو هدب ر شلدشمهو هلشپ ورج
 | یغاربف قوجو بولوا زسراک زور نوک هلیصف كن هشلنم یاو كمال ( قثللا )
 | اق انموب ثل لوقت ردبحوم یماخو هک رد هنسانعم قلوا ولتب وطر هلکعشود
 | رب هل رسک كنهرمه ( قاثلالا ) ها دنرتکو هح ر تدکر اذا عبارلا بابلا نم
 | لاعتفا( قاثتلالا ) هادنو هللباذاهقثلا لاقب رد هنسانعم قغالصا بودراشب یهنسن
 | ( ثلا ) هللب یا قئتلف هقئلا لاغ ردهنسانمع قغالصا بوراشب هنستر هد زو
 لتبم یا قثل راط لاعب رولوا فصو هشوق قالصا یراب وت هدن زو فتک



۱ ۹۹۸ 

 هنا ةر ره یا ثيدح قو ةياهنلا قو ردکعد یوباق جوا هک ردیب رعم رد هس
 هلبا نام هدننزو روبص ( قورقلا ) [ مهاهنبالف قرغناب نوبعلپ مهر اع ر ]

 | هدنشنب روب نم عضوم هدشنزو ریپ ز ( قیررق ) ردیدآ یداورب هدننپ رجه
 | هد روا هک رونید هب هیلها ناب رغ هلت اصف ( ةقققلا ) ردیعا عض وم رب

 أ هدهب رسک كاقو هلبادیدشت روند ید هقق رونبد هنندحقحوح و رد هغ رق نلسب

 [ هقق ىف عقو لاقب رونلوا قالطا هریبدنو رکفو یآر رتکو انف هققو رد هدزناب ز
 | هکهقف دوخای هدننزو هقب رونید هقف هنئدح قچوچ هکیدیدرلضعب و “وس یآریا
 | یرلفدرغاچ نوجا رحزهدقدشلقب هثبش راد موانفرب یعسق قحوچ ردهدننزو هقن
 | هدقدفروق هللا هنسنرب قحوج دوخای رلررغاج ويد هقق هقق هکرد هباکح ندنوص
 ا ندنوص یرلقدرغاح نوعا فب وخ :دقدلوا هدنسهبعاد قلاص هئنش هرطاخح ینعی

 قلق لاقب رد هنسانعم قلوا رارقی و برطض» هلنیتعف ( قلقلا ) رد هباكح
 وب هدننزو ىزجب ( قلقلا ) برطضا یا زنا اذا عبارلا بابلا نم اقلق لحرلا ٠

 هک روند همدآ رارقی و برطضم هدنزو فتک ( قلقلا ) ر دیا هدالف هنوک
 برطضمیا حاشولا قاق ةا مالاق هنمو بر طصمیا قاق لحر لا ردلعاف میسا ۱

 ( قاالقلا ) رار دیا هبانک ندنوناخ هج وب ز نسلج راب رع هلکنو اهحاشو
 لحر لاقب ردنعضتم ېب هنلابم هکرونید همدآ مارآ ی و برطضم هدننزو حاتغم |
 اودا هدنسهقرا كنهلاد هلب سک كنم( قالفالا ) برطضطم یا قالقم ةاماو |

 ر دن وا تروریص هزم رد هنسسانعم قالوا رانب وا هوا یرب بویمر وط كب

 هلی كفاف ( قوقلا ) اهتلآو ابتق یا اهز اهح قاق اذا ةقانلا تقلقا لقب

 هلب رسک كفاق ( قیقلاو ) هلنبتعف یدبا قوق یلسا هک هدننزو لاح ( قاقلاو ) |
 شحافلا یا قیقو قافو قوق لحر لاقب روند هب یثک نالوا نوزوا زوامم یدح

 روند هنحرف كنروعو روند هنشوق وص نوزوا ینو سذح رب قوقو لوطلا ۱
 هدهلبااف ینون فلوم ردب وسنم اکا هبقوق ریناد ردیدآ لرصیقرب ندمور ةرصابقو

 توسک یراکدید افوق ارهاظ یدبا رلربد ید اقوق اکا هکرید حراش ردشلبا رکذ
 لحر لاقب رود همدآ قجا برمشمکبس هشاشو فیفخ قاقو ردب وسنم اکا ماروا
 رونید هنلزاط هکر دهنسانعم هعلص هلیعع كفاف ( ةفوقلا ) شثاط قجا یا قاق
 قلواقوزاط كم یواكنشاب هدننزو مظعم ( قوفلا ) ةعلص یا ةقوق هسأرب لاقي |

 . (ةفوقلاو)هلیصف كفاف ( قوقلا ) ةفوقلا میظع یا قوقم لحر لاغب رونید همدآ
 قوت هحاجدلا تقاق لا ردهنسانعم قلهفاق وید قافقاق قواط هدننزو هحرحد

 (هوقهف) ردبدآ هبرق ر هدننزو "ارم ( ءاقهق ) تنوص اذا ةافوقتأفوقو افوق
  كئمسق قواط هلبحصف كفاف ( قیقلا ) ردبدآ تیالو رب هدرصم هدننزو هوفر ۱



 یس هقهفهودو هاالم اذا ءانالا قهفا لاقي رد هنسانعم قمردلوط هل رک كن هنر

 ان هاوک اذا رعبلا قتفا لاق رد هنسانعم قععب غاد یراکدید هقهاف هرزوا

 ( قهتلا ) عسنا اذا هریغو قربلا قهفا لاق ردهننانعم قلوا ناوارف هنسنر و ۱
 ردهسانعم قاوا ناوارفهنسنر هدرلنو هدننزولاعفنا ( یاهفنالاو ) هدننزو لعقت
 نءرکدلرهدبا قمعت هدمالک هدننزو لیعفت ( قیهغتلا ) عسنااذا ؛یشلاقهفنا لاقب

 عسوو عطنت اذا همالک ق قیش لاق رد هنسانعم كابوس قوج كب یک یس هفجقج 1

 ( قیفلا ) ردذوخأم ندنظغل قهف نالوا هنسانعم قمردلوط یتمی هخ هبءالم هلاك |
 ها ندی سک نا هدقنلتوط داره کرد هاكح ندننوص كغواط هلیصف كناف

 كغاط نالوا طبح ی اید ها رك كناف ( قیفنا ) قوش ىف ةغل هسفنب داج اذا
 روند دن دا نوزوا ك قفو ردیف عم قش هلا یاق هروک هناي كح راش ردیعسا ۱

 لاق رد (AU E7 قلوا قلفم ع ش هد رک كە رھ ) هنافالا ( ردیدآ عضومرب و

 ۳ (:ییقا) یدنلوا کد 9 ردهواوو هیئاب رل هدامونو قلفاذا رعاشلا قافا |

 رد همشع نانلوا کد انآ هدننژو

 لاقب هکردیب رعم یسراف هب رک هدننزو بدنح ( قب رقلا ) (* فاقلا لصف «)
 قبغم نم اهل له عیقر نااپ + وبشا كرعاش مان یریتعلا نافعف اماو روید هنناکد

 هنرک هدننزو بدنح ( قطرقلا ) رولوا ندنساعا ید كن هرصب قبرق سب
 رونبد هسابل یرلکدتا ریبعت هقرخ هد هداب و و کدرک هکر ديب رعم ىسراف

 جرحدن ( قطرقتلا ) ردهنسانعم كمرديك یدرک هدننزو هحرحد ( ةقطرقلا )
 هایا قط رفلا تسبلا یا قطرقنف هنقطرق لوقت رد هنسانعم كوک یدرک هدننزو

 دهواو هناکم هراومهو زود یک یمایالا هدنرنزو لبحو فتک ( قرقلا ) سالتف
 دوخاب هدر هوا زود هلنیتعف قرفو وتسم یا قرفو قرف عافو ناکم لاقا رونید

 عبا رلا بابلا نم اقرق لحرلا قرق لاقب رد هنسانعم تكلیا ريس هدرلناباب قاریا _

 لصا یا قرفنم وه لاقر رونید هبسنو هب وص رتک هلرسک كفاق ( قرفلا 7

 4 هیات راذص و 2. اعو بد یا نسخ قرق 4 لا زد هنسانعم ناو تداعو ید

 ردسو م» راغص نم یا سانلا قرق نم وه لاق رولوا هقرف یدرفم سر رونید

 قرداوا لکشلا عب رہ رد رلکدید وب و نحروقط هدیکرت هکرونید هبعل یرلکدباد

3 

۳ 

 "روند هنسس قواط هدنزو قزف ( قرقلا ) هماهلا قوا قرقلاق راس اذا

 نو رک رای الا درک بو نر را

 ۱ | (ناهفالا ( از ریثک یا قالهفم رب لاقل زود هی وب ناوارف یوص هدنزو |

 : اقیف قیش لج رلا قاف لاقب هتسانعع كمرب و ناج رولوا ردصم قیفو ر ذقح هلوا

 ۱ ردب ره هرمصد هند دا ندش رق عقاو هد * قد رقلا بیلق دءد تب رشام

 د وا
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 اهبلح اذا ةفانلا قاغتسسا لاقي رد هنس انعم قغاص قلارا كرهر و هلصاف
 هبهفان ىنعي تقولا لبق اهبلحال ىا ةقانلا قغنسسا لوق هنمو اقاوف اقاوف

 بودا تغارف ندیارشو هغاص بودبا هل مدقا ندزلوا عت ا دوس هنس هم

 فکیام یا بارشلانم قیفتسیام لاقب ردلمعتسم هنس انعم قاوا رايش وه

 رکسنم قافتسا هدحاص ردقنوا قبآ هشيمه هلکلبا كرت ییرش یدارع كفلوم

 قیتتسیال نمدم وه ساسالا قو رولوا كعد قلا ندقلشوخرس ,هلغلوا هدنناونع
 e هنمو ردلهعتسم هنسانعم قلوا رووا هشمه بویلجآ زوکندوشواو بارمشلانم

 ییایزک هقوا ( قب وفتلا ) ردندنسانعم هقا هقاقتسا مونلا ریثک یا قیفتس ملحر

 دوس قلارا قلارا هنکشوک هودو اقوف هل لعح اذا مهسلا قوف لاقب رد هنسانعم |[

 (( نوفلا ) اقاوف اقاوف نیللاهقس اذا لیصفلایعارلا قوف لاق رد هنسانعم كمروحا ۱

 روند هب ورشمو لوک ام نانلوا برمشو لکا هجزآ هجزآ هدننزو مظعم
 هلرک رد هنسسانعم لکن وپ ءرزوا هسک ر هدننزو لعفت ( ق وفتلا )

 قارا یدوس یکشوک هودو عفرت اذا هموق ىلع قوفن لاقب نوسلوا یونعم رکو ۱
 یهفانو اقاوف اوف نبللا برش اذا لیصفلا قوفت لاق رد هنس انعم كما قلارا

 (یایغنال) افاوف اقاوف ایلحاذا ةقانلا قوفن لقب رد هنسانعم قغاص قلارا قلارا |[

 | قاقنا لاقب رد هنسانعم قتلوا كاله بویلقرآ هلیس هدا ز ه ود هدننزو لاعفنا

 کت اذا مهسلا قافنا لا رد هنسانعم قاربق یرک كقواو كلحو له اذا |
 ٤ وا هلیسالبنسا قرقجا دوخاب قلوا ریقف هدننزو ۳ ( قابتفالا ) هقوف م

 قهن ( قهفلا ) قاوغلا ةرثكب تاموا رقتفا اذا لحرلا قاتفا لا رد هنسانعم غ

 ۱ شهف ءا الا قهف لاقب ردهنسانعم قا وط زا هلاینصف و هدنزو [
 لا ردهنسانعم یفثوطای قمروا هنس هقهف تمدآ ریو "الت اذا عبارلا بابلا ن
 كت وس هدننزو هرم ( ةةهفلا ) هقهف باصا اذا ثلاثلا بالا نم افهف هقهف

 وا كنب رک هغروکوا هکروتد هکیک نالوا هدنناب رب ییدشت هنکیک هقرآ

 زدنرزوا قامط هدننپ رب یکبدشتب هشاب ندنزوب جا كنوب لوق یل ردقح هلوا

 هثعط نالوا ناورناف هدنوتع (غفهافلا)رونید هکبک نالوا هلاوحهرزوا لد كجوک
 ۹ e هنظفل هبک رولوا فصو هغاد نالیصاب هرزوا هقهف لوق لع رونید
 لا ىلع یک یهوا بیصتت یا مدلاب قهفن هنعط یا ةهقهاف هباع ی لوت

 مس و یا قہف ضوح لاقب روند هب هنن مساو «دننزو لقیس ( نهبغلا )
 2 3 نالا ( فا یا , قیف ةفاب لاق رود هب هنا قوح ك یدوبسز «
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  هکرونید هبهرکیلوش هدننزو *ارج ( ؟افوفلا ) ةحاد او رقفلایا ةقافلا هنذخالاق |

 اع لاش هلوا كنرک کیا یک یزک قوا ییعدهلوا قوق ییا هدنشد د ره كن رومد 1

 |, زونلوا قالطا هنشاب رک ذولجوا یروبسو نافوف اهنم نس لکل ناک اذا ءاقوف
 1 هفوا شلریق یدک هدنن زو قجا ) قوفالا ( فرطلا ةدرملا یا ؟اقوف ةرک لاش

 كبکا یزک كقوا هلنینعف ( قوفلا ) قوفلا روسکم یا قوفا میس لاقب رونید
 1 یعب رد دعدار باب ىلعف كلوب هک ردد رلضصعب رد هنس انعم قملربق دوح اي

 ا نوجا ساب تلا عفرەدەب یک فاخ فاخر دندن س هفیص اقوفواقاف قاب مهسلا قاف لصالاق 1

 ( ذتیفلا ) ركذ اک سکناو لام اذا كيرحلاب اقوفو اقاف قافب مهسسلا قاق لاقیف |
 رواک قبف یعج ردیعسا دوس نالوا عج هدهع هدنسارا اص ییا هلرسک كناف 1

 رواک قاوفاو هل دمو رک كناف رولک تاقیفو هدننزو بنع رولک قیفو زساه ق

 هقیف هيلا لوقل رونلوا قالطا هغلشوقابق یصخلا ةقيفو رولک قیوافا ىعجلا عجو |
 ۱ راغایفعاس دعب ةعاس هکر ونده رل هر ومغب لوشنالوا عجب هدباصس یی وافا و اهءافت را یا یصضلا 1

 7 . ةعاسدعيقعاس رطع وهف ءامنم باصسلاق متجایهواهقب وافا *اعسلا تح“ لاقي هلوا |

  قیوافادعب انحرخ لوق رونلوا قالنطا هنتقو رثکا تندصک لیلا قیوافاو !
 | ربط هلاقشمدو ردا هبارفرب هدنع .هدننزو ربما ( قیفا )هرثکا یا لیلا آ
  هماع راردبا رکذ هدجالم رابخا هک ردراو هبقعر هدنا ردیدا هدلبرب هد |

 (ةفافالا) ردبوم یرالوزن هدهبهروم ٌةبقعكناسیع ترشح راربدقبف زمزمه |
 ةقافا مهسا تقفا لوقت ردهنس اعم مردن هشيزک یک قوا راک كن هرم |

 رد انف هتف وفا اماو بلقلاب اقاشا هتقفوا لوقتو رتولا ىف هق وف تعضو اذا
 ۲ اذا ةقانلا تئافا لاقب ردهنسانعم تکرب هقیف نانلوا رکذ هدنسهمكنهقان هقافاو
 | قلاغاص ینعی كنود هنعص هنسح دوخاپ تحص ههتسخو اهعرضق ةقيفلا تعقجا

 ةصلاتعحراذا هرم نم ضیرلا قافا لاق ردذوخأم ندهقیف عاقجا ردهنس انعم
 ۱ ردهئسانعم قلوا قالو قلزوحانامز هرکص ندتلقو طعقفو ةحصلا یا عج روا هيلا

 ررلعتسم RLY ies شد اساو تحارو بلح لعد بصخاذا نامزلا قافا لاش ۱

 اقا لاق ردهنسانعم كلنا مارا بون لکیدهدنن اص یکیاو ةحاریا ةقافا هلام لاقي ٠

 هدنسهع هلاه (هقیفلاو ) هدننزو بيج( قيغملا ) نیتبلطا نيب حارا اذا بلا

 نیماضعم هکردهنسانعم قلفم قیفمو ردقیواقم یعجج رونید ههقا شذوا عقب هقیف "
 هنسخیدو( ةقافتسالا )ینلفءیاقیفمرعاشلاقش روند هرعاش نیزا عادا هب

 رادقمر ی ها و افا ی هع ص نم ضیرلا قافتسا لاش ردهنسانعمقا وب تعع و

 حس ت رب sei ê xoe ee ai aaa یا TIRAR رو
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 بوجآ ینلا رکراغاصكن هسکناغاصهب هعقاوف عیلادنعو رد زن اجیخدهدننزوباصسهدنو |

 هقفآو هدننزو هبرشا رولک هقوفا یعج ردنرابع ندتقو نالوا ینام كنغیدءوب |
 نيبام یا ةقان قاوفالا هدنع ماقاام لاق ردولقم هک ردندلیبف ردآ ویو هلبلق رولک

 ۱] یکلس یادناو عرضلا ىلع اهضبقو بلاسادب حق ناموا تفولانم نتیلخا

 ۱ هدبرک كنهنسنره ( قگافلا ) رک ذیساک روئید همدا نوزوا نالوا برطضمو
 ] رونیدهر ییدشت كعاب هللا نویو رابخیا قئاف"یثلاش رونلوا قالطا هتسالعاو |

 ۲  هنابطخ هءابدا هلناصف ( هقوفلا ) سأرلاو قنعلا لصوم وهو ةقاف برض لاق |

 [ مخ لاقب رد قئاف یدرفم ردرادنلبرس ندریاس هدنغالبو بدا هک رونلوا قالطا
 هروک هننای كحراش روئید ۵ هماک ولط هلماعط ( قافلا ) *ابطخ ءابدا یا ةقوف
 . كتصراربو روند هبارصعو رونبدهنغاب نوتیز شهلوامجطو هلنیتعف یدبا قوف ىلصا
 |[ هکردبدا یثوق وصرو رونید همدا نوزوا برطضمو یکلس یادناو هینو ردیعا
 هلنبتصف رد قوف ۍلصا هدکنوب یک قوف رولوا ردصم قافو رولوا نوزوا ینو
 .مهسلاقاف لاقب ردهنسانعم هنس قمتافوا لوق ىلع كلبکا یزک كفواو رکذیس اک

 . كناف ( قوفلا ) رکذیس اك ردندعبار بابویو سکناو لام اذا اقوفو اقاف قاش |

 | كلسانتلا رک ذلاقوفو روند همدآ نوزوا کلس برطضم یمادنا یغدوب هلیعخ |
 كواسم هک رونبد هلوا قیرط قوفو هلهیبشت هنبزک قوا رونلوا قالطا هنشاب
 هنعسرو لوالا قبرطلا قوف ذخا لاقي ردقحهلوا لوا قیرط ندراقبرط نالوا |
 ] فوق انیمر لوقت رولوا شلت ندزکرب هک ایوک رونلوا قالطا هکعرس قوا ندرب |
 یندر بودنک ه هزود رب مدآ رب قر4وا ةوشام ندنسانعم ی .رک قوا هنن وافشر یا ۱

  شوفرب قوفو هنسانعم محربلو یضم راربد هقوف ىلع دنراام هسلک بونود ورېک
 نفف دا اذا لحرال لوقت هنمو روئلوا قالطا هنفرب ندمالك نوتفو ردیدا |

 ناسلو رونلوا قالطا هنحرف كنروعو نفقیا هنم نسحا قوف یفذخ مالکلانم

  شیرکهدفوا هکرونبد هنیزک قواو روند هنفاکشو هننیراپ ازغا لوف ىلع هنحوا |
 1 ترک لوا یتعی ناتغز هلیسهینب هين ناقوف هدندنع رلطعب ردکترک كجهردنب |

 ] درع رولک قوفیج راربد قوف هنیرره هکروتند هرلکسرد نالوا هدنفرط کیا |

 تكفلاو یع كتاف ردولقم ندنلنفل قوف هک رولک قفو رولک قاوفاو هدننزو |
 قوفو ردیبقل كنجمق كنهنسک ما حسلا دبعوا قورفم ( قوفلاوذ ) هلرصق |
 باوص دوخای ردیوسنم اک | هیقوف ریثاند هک ردیعما كنبرب ندنراهاش مور هدفلس |

 نوزوا .برطضص یمادنا یغدوب هلي كناف ( ةفوفلا ) ردقلوا هلا نيفاق نال وا

  FTی EE رططم یتقلخ یخدوب هلیرسسک كناف ( قبغلا ) روند هنبزک قواو رونید همدآ |

 »قمر
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 ' لعفت ( قنفتلا ) همعن اذا االف قیف ف لاقیر د ۸ تیم اب كا هدرورب هلتنو زان ۱

 ) قناغملا ( من - اذ| مالغلا قنفتلاقم ردهنسانعم یوا هدرور هلیعثو زا هدننزو

 مایا قناغم شیع لاقب رونید هکنرید مالمو زانو شوخ هلیسهین لعاف مسا
 هنتسوا كنهنسنرب ردندنماسقا تس تاهح هلئوکس اوو یحف كناف ( قوف ) 1

 هب هک رب نج نجل ردیبم هد-لاحرهو رولوا فرظو مسا ردیلباقم تح هک روند

 مرند ەدناق زودنا گم ىس هلک قوفهروک هتنابهدرتاصب كفل ومر ولوا برعم هسلوا فاطم

 هنسانعمولع هلجج زار ولوال تسمه ر زوا عون چاق ربو ر ونلوا لا هدنلزنهو هبت روهدددعو " ۳
 [کلجرا تع نموا مق وفن اباذع مکیلعتبنایل رداقلاوهلق] ىلاعت هلوق وح ۱ ۱

 قوف ءاسن نکناف] یاعت هلوق وح رونلوا لامعتسا هل رابتعا رودحو دوعصو هبالا |[

 ې سيال هلانا] یلاعتهلوق وح رونلوا لامعتسا هدنرلتهج رفصوریکو هبالا [نیتشا
 تایصف هحهاکو توبکتعلالا اهقوفاع راشا هبالا [اهفوفاخ ةضوعبام الثم برضینا |

 هلوقو یهتنا رونلوا لامعنسا هل رابت۶ا هبلغو رهقو رولوا هل رابنعا هبورخاو هبویند
 باصس قاوفو قوفو ربكلاف لبقو رغصاقیا [اهنوفاخ هضوعب امالئم] ىلاعت

 رد هنسانعم قلوا دنلبرسو باغ هراس هدتایضفو فرش رولوا ردصم هدننزو

 قعریق ین رک كقواو قرمغلاب مهالع اذا اقا وف و اقوف قو ها دعا نالف قاف لاق

 قعافوا اب تاکا یرک كذواو هقوف ترمهک اذا اقوف موسااتتف لوقت رد هنسانعم

 قعوط قرفجا یمدآرب هدننزو بارغ ( قاوغلا ) رذپساک هکرد هن_سانعم
 | لوالا بابلایم اقاوف لدرلا قاف لاقب رولوا قوفتم خیر ندهددعم رد هنسسانعم |

 هرزوا قهقج ن راج ندندب هدننززو دوعق یتوفو قاوفو ه ردض ںم حرا تصخاذا

 ة*وفو اقا وف هست قاف لاش ردهسانعم تر و ناج دواي كاوا لوق ىلع قلوا ۱

 رد ۳ سا كکرب هع هدنس 4ع كن هقان و اهلداج وا تاموا جورخا لع تناک اذاو

 هدنع از تلاح روند هننلع قرف اقا وذو اههرضىف هقيغلا تععجااذا هقانلا تفاف لاقي

 هحګ ر نا قح یرقوب ئرایتخا ندهدعم یعب ندردصو رولوا ضرام ه هرضنح شعب

 ینندلوا یا ةف ردهضراع ینا ردتلع یکلوا ردتحهلوا *قرقصا یدو ۳60

 بک ندنسلوا طس: ھه نوعا عفد یییذوم هل سلوا ضعبقنم بونحاق ندهن

 هزخا لاش یدنلوا ناي هدمسهدام قاّوف نالوا زو فالتخا لب ردنلاحر

 مجرتم ردصلانم ص ىلا خرلاو عزنلا دنع رصتحما ذخأب یذلا وهو قاوفلا

 "هک 4لب وش هیلبا لعبق یغلوص بولوط ینورپ هغر یکیا هدکدلیا التسا ق اوف ]هکر پد

 أ یتلارا كغاص یکیا قاوفو یهتنا رولوا عفدتم یلاعت هنذاب هراوهنسهنرک قمررخا

 : ۲ ینچزواب را ردىآ رب هرکص ندقد اض رادقەز ی هقا راک روید هتفو نالوا 1

 8: لود قاوف هننیام كغ اص ییاوب هتشیا رارشاس هنب هرکص ندنا بوما هجرادقمرب
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 كليا هفلابمو دهج هدکټ رکس هبنر كحهدیا بجحتمیراندیا اشاغنو نعسو مخا

 هت دث نم بجا تح و دعلاق دهتحا اذا لح رلا قلیفت لاش ر د هنس انعم
 هیسک روب دنمو سلفم قرهلوا هبامو رفو حلا هدنناذ هدننزو با رحم ( قالغلا ) |

 بنع ( قلف ) مدعم ینعی ىلا ليلق ل ذر ىد یا ق الغم لجر ل اقب رونید
 ( قولفلاو ) هدنن زو بارغ ( قالغلا ) رديدا هبرقر هدنس اضقروب اسيل هدننزو

 هقنروص ردقح هلوا یک دوس قاع هکر وند هدو س شاز هدننزو روبص |

 دوس هدننزو بانک ( قالغلا ) نبصم یا قولفو قالق نبل لافب یک یرینپ |
 هنسهرا هطروع شلراب هلیفو یرسک كناف قالفو روند هنسلسک بویشک | |
 ه4نسهرا هطروع شلراپ هک نت كتقلف لعق كنه ممه ( قالفالا ( روند |

 ندهنسنرب هدننزو هما ( ةقالفلا ) اتلغتم ىا اقالفاو اقالف نعیبلا راص لاغب رونید |
 زساه رد قالف یعجج هنم ةعطق یا رحآ ةقالف لاش روئید هبهراب نالیرآ |
 ةاش لاش رولوا فصو هنوبق عساو ییلد كنسهع هدننزو ءارج ( ءاقلفلا ) |
 لاقي رونید هحاص هحزا هدننزو هنیفس ( ةغيلفلا ) اهتعساو یا ةرضلا ءاقلف |

 هراکشآو قجآ هدننزو نافع ( ناقلغلا ) رعشلا نم ةليلف ىا ةقيلف اهسأر ىف |
 ذغنق ( قتنفلا ) حارصلا بذکلا یا نافلفلا اب ءاج لاقب رونبد هزوس نالت |

 ناخ یا لتنفلا اتل لوقت روند هارسناب راکو هناخ شابای هدرللو هدننزو

 روتبد هشع نانلوا ریبعت قدنف یک قدنب هدننزو ذفنق ( قدنفلا ) ليبسلا |

 ] قدنفو قثنف هکرید حراش یک قتنف روند هبارس ناب راکو هناخ نالوا هدرالو و |

 رار وق اکا زسترجا لببس *اسباو هاب رغ رارابب هرزوا رللوب هکردناخ لوش |
 ( نیسلا قدنف ) ردیبقل ثدح رب و ردیدآ عصومرب هدنبرف هبصق ما هصیصمو |

 ( قادنفلا ) ردبدا مضومرپ هدنساضق بلح هليسهينب رفص؛(قدینفلا ) ردعضومرپ
 حراتش باس اةفیحیا قادنفلا رمضحا لاقب رونید هنبرتفد باسح هلي كناف |
 رتفد یرلکدشبا ریبعت همانزور ناوید بابرا هک ردیرلکدید خانزور قادنفهکرید |

 هکرونبد هروفپ لوشو ردعنضومرب هدنبرق هنیدم هدننزو ریما (قینفلا) ردقجهلوا |
 بویغوا اذاو جر هلتلاح یک لیمح هنسیدنک الصا هلغلوا بیجو عرک تیاغب |

 رد قانفا یمملا مجو هدننزو بنک ردقنف یمج هیفوا بوکر هنر زواو |

 : ردقثانف یمج ردمولعم فرظ هکرونبد هبهرارغ هدننزو هنیفس ) ةقينفلا )

 ۱ هه وبح هدنزانو كزانورتیدوجو هدننزوبا رحم ( قانغملاو ) هلي ( قنفلا ) |
 رونیدهبهقا جک ولوو زوم قنفو ذمعنم یا قانفمو قنف ةيراج لافب رونبد |
 هیعنو زا نكيا هدننحو رقف هلیرمسک كنهنمه( قانفالا) ةنيمس ةينفیا قنف ةقانلاق |

 هدنن زو لیعفت ( قینفتلا ) سو دعب منناذا لحرلا "قنفا لاقب ردهنسانعمقلوا لئا
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 ( ةقلفلا و ) هدنن زو هنینس ( ةقيلفلا ) رونید هرب روقچ هج ود نالوا هدنتف |
 ) قلفلا ( روند هن هیهاد هد رلتو هدننزو E ) قلفلاو هدنن زو هد

 هدنلکش دو٤ ,ییع:نالوا قشنم نده دوعدوخای ردهنسانعم دادمابو کا دانرتحف 1

 حابص هک رد هنس انعم رجف موخای ردن رابع ندایضو ندب دبا نالوا دتع
 ] قلفلا بر ذوعا لق اس هل وق هنمو ردنر ابع ندقلجا بوراغا یز

 ریسغن هللا قولخم ىعومجج ینوب رلطعبو رجفلاوا هدوع نم قلفنا اموا حصلا ىا“
 هبت کیا قلفو ردیدآ كهاح رب هدنهج دوخای ردغهج دارم شضعبلا دنعو رایدلیا

 ىلع هلیعع كناف ر واک نافلف ی روید هریز ود یلفار ووا قجلا عقاو هدننب |

 هکر ونید هغیم وطو روند هنادیم قچآو زود عقاو هدننب هبت قلموف ییا لوق |
 بتکم ناصلا ة:رطقم یا قلفلاق ملا تام لا رار روا هنغ ایا مرح هدنا دنز |

 هنس هی دوس نالف هدنند قانحو رد درفعقاف هکر دندن وب یر هقاف كن رلهحاوخ ۱

 بوپشک اوحدقلا لنساف نیالانم قباموهو قلغلا براشنیایا بت لاقب هنمو رونبد
 رفتم( قلف ) رسد ره نقر هدنس هیح ارم هدننیو نوتد هدون شل

 هل رسک كن هزه ( قالف الا ) رونید هد وس شلسک بویشکا دو هدننزو |

 هد رغو هردا یلاعمو هبیعک نیماضم ردشلوا بلاغ فصوو هدنعسق|رعشروک هناس ۱

 قلفاو قلعا لاقي راردبا لامعتسا افدارم هنس هدام قالعا هشیمه رد هنس انعم
 بیجع سا یدو هدنن زو لاعتفا ( یقالتفالا ) رک ذبساک قلف قلعب ءاج اذا نالف

 مظع شیجیا میظع قلیش هاجلاقی رد قلایف یعجج رونید هرکسع هدننزو لقیص

 ( قلیفتلا ) رد روطسم هدننه» ردماف یعیب هد هیهقف بتک روند هنس هز وق
 لحرلا قلیفت لاق رد هدسانعم قلوا دنمونن یم وو ز © هکر ب هدننزو جرحدن

Wn! 

 ا كح راش بیعکلاب ینا اذا رع اشلا قلفا لاقش رد هنس انعم كلبا ادب بیک صار

 | كلا ثادحا هیهادو تفآ قالفاو رونلوا قالطا قلغم هغيلب رعاش ندبا عارتخا

 | كحهرونک هبت قلخو بيجحلاب ىلا اذا لحرلا قلتفا لاقب رد هنس انعم كلتا اديب

 دهن اذا ندا قلقا لاق رد ونس انعم :تاطیا هتل ابم بویلابس هدف راس 0 ل
 | بک میک مشع ةسجنو هدن رانزورفز ( قلف قلع ) هتدشنم بجا یحودعلاق
 | طیبق ( قیافلا ) ةيهادلابیاقاف قلعب "اجلاقب رولوا قالطا هبهیهادو تفاقرهوا
 | رولیریا بولیراپ ندنک درکچ هک رونید هبولانفش یرلکدید ولاتفش همرا هدننزو
 | ندنکد ركج هدشنزو مظعم ( قلفلا ) ءاوننع قلفتب اخوخیا اقیلف تلکا لوقت

 | ( قلبفلا ) راراپ یس هلوقم لاسر هکر وند هب ولاتفش همرای شلدروق بولیرا

 | نالوا یب رعم هلی فلء مبظع یا یقلیف لحر لاقی رونبد همدآ لکیهلا یظعو
 | كیا ی رلک دنیا ربنعت قتصاو هنید روق كييا هک یدلیا ت وکس ندنظفل قلیف
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 ز رغوا تضف ) هتفغلا ( رس اه رد قاقف یعج ردیدآ شوق ر هدنژو هباعس ۱

 | ( قلغلا ) جرفنا اذا *یفلا ققنا لاقت رد هسانعم قلرآ بولي راي هنسسئرب

۰ a + 

 3 رب اص كيوص ءاملا ةقفتفو رعقناذا همالکق قغقف لاقب زد هنس انعم كليا منصت
  هدنزو رونز ( ق وفقفلا ) رد هاکح ندننوص یسغا بوایکود یرلهرطق رباص

 ( ةقاتف ) نهذو لقص یا قوفقف هام لاش ردهنس انعم روعشو نهذو لقع

  هدننزو لامغنا ( قاففنالا ) قلا ىا ةققفف ةأرما لاقب روند هتروع رغمکیسو

 ی املا بابلا نم اقلف *یشلاقلف لاقب رد هنسانعم قمراپ هدننزو قلخ ( قافلا )

 قوقشیا قواف هلحرف لاغب رد قولف یعجج رونید هغالتجو هغیراپ قلفو هغشاذا

 دالا فوص قلف لاقي ردهنس انعم قلوب ینیو كنبرد شمل روا, هنس هلوقم جرکو
 قدراب ی هنسسن را شدوا ( قیلفتلا ) ندر فاعف وب ید قرم هک هتن هعزن اذا
 (قلفتاو) هدننزو لاعغنا ( قالفنالا ) هقلف یتعع *یثلا قلف لاقب رد هنس انعم

  قلفنو قشناف هقخ یا قلفتو قلفناف هقلف لاقب رد هنس انعم قمل رای هدننزو لعفن

 قلق لاق رد هنسانعم كمر کس هللا هنلابمو طارفا هدهترم كحهدبا بعته یسان

 ردلع اف مسا ندقلف ( قلاغلا ) هتدش نم بجا تح ویعلا ىف دهتجا اذا لج رلا

 جا رخاب هقاشوا هقناخ یا [ یونلاو بلا قلاف ] یلاعت هلوقو هنس انعم یجراپ

 . هدند روب بالک ون قئافو رد زام ېک رطف یغد یسانعم قلخ دارو هنم قرولا
  فصو هنحاغا امرخ شمراب ینکحج قل افو رد راووص كجوکرب هدنا ردع ومرب
 | دند ارارب كسکوب ییا دوخابهبت کیاو ملطلانع قشنمیا قاف لخ لاقي رولوا
 ناک لاق هنمو روند ید هقلاف روسنلوا قالطا هرب زود ولفارووا قعلا نالوا

  هدنزو هرم ( ةقلفلا ) نیتورلانب ئمطلا ردحألا ناکلا نودرب اذک قلاغب كلذ
 دو ر ندنس ۳ روا هک روژید هباغع نشل اب هوس ر ویشا هدنلا یعلوق تلنهود

  شاصاباذت یرلکدید هقلف هنتلا یغلوق ( قولفلا ) ردنرابع ندهقلح شالا قش

 روند هنسهشوکر ینعب هنفشلرغ ۲ هلیحصفو یرسک كناف ( قلفلا ) رونید هود

 .هبدیهادو تفآ قلفو یدلیوس زغآ مرایکب ینعب هقشنمیا دبف یقافنم ینلک لوقت
 لقب رونیذ هبیجع سا قح هنلوا بعلو ردیدآ هب رقرب هد هماعو روئلوا قالطا
 ۲ وند های شازود ندنفصنر كحاغإ شغل وب ی راپو بیجلا یالابیا قلفلاب یاب

 يدوب هلرسک كناف ( ةقلفلا ) رونلوا قالطاقاف هنقشره كغوبج نانلو یکیاو
 فلق هتر کیا هقاف اذه لاقب روند هنسترق كت هنسنرو رد هنس انعم هیهاد

 ۱ قیافلا ) اهفصنىا ةنغجلاةقلف هذه لاق روند هنفصت كغانح شارآو هنفلا

 ۱ «رقر هد اطو روید هبیجم ماو روند هبهبهادو تفآ یخدو هدنن زو ریما
 ۱ 39 ,ةلح یارح هدنکوا كن وب تكنهود لوفیبع ردیعما كل رمط و هد وقو ردیدآ

 هدنف



 | لاقب رونید همدا نالوا هر زوا روجفو قف امد هدننزو تیکس ( قیسفلاو ) ۴

 | قالطا هبهراف هلبس هينب رفصم ( ةقسيوفلا ) قسفلا ماد ىا قیسفو قسف لجر |
 ا ثیدا هنمو حراشلالاق نوهکیدلبا جورخ هللدصف سانرارضا ندنسهوب زوئلوا

 روبزم مسا سپ ةقسب وف ةرافلا یعس مالسلا هیلعهنا ةياهنلاقو [ةقسیوغلا اولنقا] 1
٠ . 

۳ 
 ٣ ادن فرح هدننزو رفز ( قسفو") هدننزو ماطق ( قاسف ) رول وا ی وبن هرعجل ۱

  ۱رد رالودعم هدیسدکیا ردصوص# هرکذم یانو دن وم یکلوا رروتلوا لاهعتسا هلا

 قیسفتلا ) قسافلاابلای ىا قسفاب لحرلل لاقبو ةقساف اییا ةأرهل قاسفای لاق (

 لاش ردیلباقم لپ دعت هکردکعد ردقس اف لوا ینعب كلبا تبسن هقسف یمدآرب |
 | قشم( قشفلا ) روند هغغراصقراص هنوکرب ( ةيقسافلا ) هلدعدض الا هتسف |

 قشفوهرسک اذا لوالا بابلا نم اقف "یفلا قشف لاش رد هنس انعم قمرق هدننزو ۱

 لجرلا قشف لاقب ردنرابع ندکع كبكب كرهچاصو كرەكود هکردعونرب ندک كع |
 ائاد هلکلیا هحون قوج كب قل اید همدا رو ةدشق لکالانم برش وهو اقشف |
 ا افشف ابتدلا اوغشف لاش ردهنس انعم قوا لوغشم كغم انوا بوشارغوا هللا اسد ۱

 | تر اطشو طاشن "هلنیتصف ( قشغلا ) اب اوبلف مهیلع ترثک اذا ین اثلا بابلا نم

 سش هب هنسن رو طشنادا عبارلا بالا نم اقشف لحرلا قشف لاق رد هنس انعم

 تدش هنلیصح هک رد هنسانعم كلبا ص رح بولوا هراب هراب ینعب بولیغ اط |

 بودرکسو هيلع هسفن ترمدتناو صرحاذا هیلعقشف لاقب ردبا تأشن ندنصرح ||
 یرل زونیوب كنيسف نویفو رنصو بره اذا دبعلا قشف لاقب رد هنس انعم قج اق
 نالوا “د وریک هلبرل هم نالوا هدکوا كناویحو رونبد هغلوا ولنادیمو قجآ یغلارا |

 | بوئلاب مش ون هدنن زو لعفت ( قشفتلا ) رونبد هنلوا قچآ یرلتلا را یر ۶

 | ردنرابع ندکلیا اقلا هنیزوما لوص بولآ ندننتلوق غاص ییو هک رد هنسانعم

 ردهبرقرب هدنساضق یراخم (قوشاف)هبو حو ناذالجرلا قشفت لاقب یکم رح مارحا
 هقشاف لاق ردهنسانعمكْک هقحهرزوا هسکرب یناهک ان هدننزوهلعافم ( هقشاغلا )

 هنتفف لوقت رد هنس انعم قجآ هلل دب دشت كف افو یصف كناف ( قفلا ) هتغاباذا ||
 هدننزوهاح« ( ةقاقفلاو ) هدننزو باح ( قاقفلا ) هنصف اذا لوالا بابلانماقف |

 | ىنععو هواي قافتفو ةرذه قجایا ةقانقفو قانقفو هفاقفو قاقف لحر لاقي روند |
 ريقف كب هدننزو هلزاز ( ةغفقفلا ) طقس ىا قافقف م الک لاش روند هزوس ||

 | ىعسق كيوکو اعقدم رثتفا اذا لحرلا قفقف ل اقب رد هناس انعم قذوا راسکاخو
 | بونانبرد كب هدمکنو اقرف عناذبلکلا قفقف لاق رد هنس اعم كمروا ندنفوخ
 : ا : ی ج 2k ۳۳ نوح er ̀ ی مشی سا
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 لواکا هکر ونید یا رۆ قالواو ردیک لر هدا زادنا یراروناج رثاس هعنکوا
 مجرتم قب رطلا ىلع دي ربلا بحاص لدي ىذلا یا قنارف وه لاق ردبا تلالد |

 یرلکدید كباک هناور و هلا ىج هقرجو هللا قلوق هرف كناورب هدناهرب هکر بد 1

 ذغنف ( قنرفلا ) ردرسفم هلبا قلوف هرف هنبو هلا یهاش نامرفو هللا كحوب
 . جرحدن ( قنرفتلا ) "یدر یا قنرف “یش لاق, روند هثیش رتکو ونوک هدننزو |

 كناوبحو دسف اذا *یثلا قنرفن لاقب رد هنسانعم قلوا هاو دساف هنسئر هدننزو

 تصخش اذا ريمعبلا نذا تقنرفن لاقي ردهنسانعم قمروط كيد بوقلاق ینلوق
 ماش هکر ديب رعم هثسپ هدننزو ب دنح ( قتسفلاو ) هدننزو ذغنق ( قتسفلا )
 هب وجاسو هبهدعم فو هرکج ردیشادنرف كغیدنف رد هویم نانلوا ریبعت ینیدسف
 ندنس هدام قسف ضعبلا دنع هروک هنناس كحراش ردعفا تیاغب هنس هحار نغآو |

 ا اه رقم اتق ورم ھه كنو كناف (-نافتسف )رف رم رددوا |
 هل مسک كناف ( قسفلا ) ردیبقل ثدحم ر هلبعط كناو كناف ( هقتسف ) |

 قیرط بودا نایصع هلکللا كرا یئماكلاعتمیادخ هدننزو دوعف ( قوسغلاو )|
 ۱ لحرلا قف لاقب رد هنسانعم كلبا روجفو از دوخای كلبا جورخ ندقح

 یصعو ىلاعت هللارما كرت اذا سماخلاو یناثلاو لوالا بابلانم اقوسفو اقسف قسفو

 قلا نع جورخ یا [ قسفل هنا ] ىلاعت هلوقو رجفوا قلا قیرط نع جرخو
 . ردهنسانعم قعاص ندلوب یرغوطو جرخ یا [ هبرمانع قسفف ] یلاعت هلوقو |
  همشط ندنغوبق امرخ هزاو لیبسلا دصق نع ىنعي راج اذا لحرلا قسف لاق |

 ةبطرلاتقسف لاقب ردلوقنم قلوا یناعم ذخام هکردهنسانعم قنقح بویلئرو |
 اروند همدآ نالوا جراخ ن دقح قی رط ( قسافلا ) تحرخ اذا اهمشق نع |

 ۱ ۳ دوخام ن دروب رم یانعم هدندنع راضعب نوسلوا یضراع رکو یلصا رک |

 , اعطق دنرلمالک موظنمو روئنم كنهيلهاج لاجر نکیا صلاخ یب رع روب نم ظفلو |
 هنسانعمجورخ درج برع ینظفل قسف ییدید هدرهم یطوبس ردشمالوا دراو |

 هلا شح اف ج ورخ ندیهلا تعاط عراش هدعب ی دبا رار دیا لامعتسا

 [ هبسک نالوا ج راځ هر زوا هجو و بو ديا لقت هنس انعم ج ورخ

  كنل وم بولوا ىعرش حاللطصا روب نه یانعم سب یدلیا قالطا قساف
 ۱ ! جورخ هسخو رولوا كد یدلوا عقاو برع لامعتسا هدروب م یانعم یدارم

  لرهرم سپ یدلیا رورم یلاثم ةبطر قف هک هتنرذلوا دنم هدن رل هنسانعم

 ۱ | هر وک هنن ایپ كبغ ار نکل رولوا لبثت درج یلاثم هبطر قسف هر وک هنیریرقن
 ۱ قمقح هرشط ندنغ وبق امرخ یخدو هدننزو لاعفنا ( قاسفنالا ) ردصوصخم

 دن و درمص ( قسفلا ) تحرخاذا .اهشفنع ةبطرلا تقسفنا لاقب رد هنس انعم |

 دو بم محق#
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 : نم ريخ كنا *.لاتمالا نمو قب راغتلاب هقح ذخا لاقش هنمو روند هزل هس "

 باطخ هنلغوا ی دنک تروع ما هبنغ ندارعا ادتا یلثءوب « اصعلا قی راقت ر
 تیاغب یک یعاکش ۂکوش یدبا راو ولغوارب كنهروب نم هکردو ینایب ردشلیا |

 | یلاعمه اغادو برشهدویوخدم هلیس هدای ز نکل بولوا فيو فیعط یس هی |
 یلع نوکرب یدبا انعهر یک تفآ هصالخ یدنا روشالوا بوبوا هراناوح نالوا |

 لوا هدکدلیا موجه یک ینالب قوا هنب رزوابولوا ریکرمش هب ولنف ولدرپ هنپ هداعلا |

 هلکلبا عطق یتفلا بوئوط هرکص ندکدنیا راسک اخ یتسیدنک هبا هب رضرب ید
 هنلاح هموقم تيد نکیا هفاف و رفف یالتبم لصالا ىف یدلیا ذخا ید یس هدلاو

 هلغاواریکرمش هنبرب هنپ ةدم دعب یدلوا سرتسد هتب وطر هحرادقمرب بودا دادما

 یس رب هدنوکرب یدلیا ذخا یتبد یسهدلاو هنب یدلیا عطق یننلوقو ذخا یخدلوا |
 | مهرد مهرد هک اب وک كنلغ وا هصالخ بولا ید ی دکنا هلکلیا عطق ینغادود

 یموقرم مالک هدنض رعم انو حدم هسنلغوا بولوا لئا هلام هحرفاو هلغمناص یتا |
 هدقدنلوا عطق اصع اریز نسولربخ ندنراهراب اصع نس غوا یا یب یدلیا داربا |

 | كجر هنبلوق لاوجورولوا قزاقو یوجو رولوا هطلخ هننویب كبلک ندنس هراب |
 یغل هسنور هود كرسب هسلروجک هنسن رب یک قشرغا هنشاب كناو رولوا جاغا |
 هدنلکش ردنوک ندرحث اصع رکاو رولوا جاغا قصلغب هنس هم كنهقاو رولوا |

 یرل هقشو ردک روبنز قج هلآ هرهم هکرولوا هرکناک قشره هسرونلوا عطق |

 یی رولوا ءاطخ هدقدنلوا قب رفت رلقوا ل واو رولوا قوا هسرونلوا قی رفت |
 | كلپیا هدعب رولوا یسیوج پید هدعب رولوا رلقوا هدرخ نالوا یس هبعلم لاغطا |
 كح هبلدانک بسنا ندنایبدانک هکرولوا یرادانکق نحقب ربق هدعب رولوا كحربکا |

 هحمار دب یرلکدید نجوک هدیکرت هکردیبقل نابرظ ( معنلا قرفم ) نم هلوب هنسن
 | هطرض ېب ردیب بوریک هنبرلقلارا نکردیک راناویح رتاسو رل هود هدلو ردروناچ
 هدنک ار بویم هدیا لمح هننفعت رلناوبح هلغلوا یویدب تیاغب ردنا لاتسرا

 هلدیدشت كنارو یرسک كنافو كنان ( قارفتلاو )هدننزولعفت ( قرفتلا )رارولوا

 اقرفت موفلا قرفت لاقب رد هنسانعم قلوا هقرف هقرف بولي ربآ ندنرب یرب
 ينعم موقلا قرتفا لاقب رد هنسانعم قرفت هدننزو لاعتفا ( قارافالا ) عمج دن
 | رلیدلیا صیصخ هباوهو مالک قارتفاو هنادما قرفت راضعب هکرید حراش قرفت
 | ( قارغنالا ) یدلبا قی رفت ید فلوم هک هشن ردرب یسکیا نالوا حصا نکل

 ۲ كيم ( قرفنلا ) لصفنا اذا هنع ق رفنا لاقي رد هنسانعم قلربآ هدننزو لاعفنا ۱

 | .(قنارفلا) ندقارفنا رولوا ردصمو ناکم مسا هلیصف كنارو ینوکس كنونو یم
 1. هک ۰ وف هرق كنالسراو رونبد هنالسرا هدننزو طبالع |
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 مسا قب رف هروک هننایب كحراش ةقرفلا نم رثکا وهو سانلا نم قب رف ءاج
  رکذ هک ردردصم هل كاف ( ناقرفلا ) رونلوا قالطا هربثکو دحاو ردعچ ۱

 قرف ینرلتب .مارحو لالح و لطاب و قح رونلوا قالطا ه رک نأرقو یدنلوا
  قح هلکنا هکر ونید هب هنسنرهو یدنلوا هیمست هلبا ردصم ةفلابم نوچکیدلیا |

 جو ردهنسانعم ناهرب و لیلدو رد هنسانعم نوعورصنو هنلوا قرف یب لطاب و
 . قرف دارط.رونلوآ قالطا هنابنصو روئلوا قالطا هنماکنه رصم لوق ىلع هنتفو
 ۱ ردهلروصت یرلقدلوا قرتفم ندرابک هقرف ردقح هلوا یهورک نایبص یک روک ذم
 ۱ عجب ندنظفل قرف هللا هموعضم یاف دوخاب رواوا هدنلزنم عج سا هدانعمو سپ

 كنايردو رونلوا قالطا هغ رش ةاروت نالوا لزا هیاسوم ترضحو رونلوا رابتعا ۱
 داو ] یلاعت هلوق هنم و هنسانعم رح قارفنا رونلوا قالطا هنسملجآ بونل وب ,

 نأرق هک [ ناقرفلا موب ] رصلا یارفنا یا [ ناقرفلاو بانکلا يسوم اشنا |
 1 ردعقاو هدنس هب رک هالا [ ناقرفلا مو اندبع ىلع انلزتاامو ] وبشا یتعب هدم رک |

 "كناف ( قرفلا ) ردنوک ندبا قرف ادنبا یلطاب هللا قح ارز رد ردب موب دارم
 ر دغلبا ناقرف تیاهث رد هنسانعم قراف رونلوا قالطا هب رک نأرق یغدوب هلیض
 بر نوجا نوناخ هتسخول هکردماعط ولردر هدننزو هسینک ( هغ رفلا )

 [ هب هکراردبا بیئرت نددوس هلابوبح راسو جرب دوخای ندامرخ هلا دوس رلردبا
 ۱ نویف ندیک بولکچ یرغوط هفرط رب بولی ربا هک ندب روسو ردقح هلوا
 .هغلب ربا هدننزو باتک ( قارفلاو ) هدننزو باس ( قارفلا ) رونید هنکولب
 [ كن و ین قارف اذه ] یلاعت هلوق *یرقو ردعسا هک هنسانعم هقرف رونید |

 هعساو دالب عقاو هدنسوشرق سلدنا هدبرفم,هلیعف كن مه ( هیقب رفا ) تقلب
 هلیسا هادا مان ههرا نا شش رفا هروک هناي كحراش ردیدآ كنهکلوار یتعی
 کوا یسب روای هدنزو نسح ( قرفلا ) رد هدننایم برغم هللا رصم رداعم
 قرفءو توم اهدلو اهقراف اذا قرفع ةقان لاف رود ههقن شمارغوا هنقارف
 روتلوا قالطا هناویحو ناسنا نالوا زوم” لوق ىلع هجزسنا یسه دوک مسجلا
 یا ےسجلا قرنم سرفو لحر لاق ر دظومم قرف ید ه دنسیکیا رولوا دنم
 قمربآ ندنرب یرب هدننزو هلكت ( ةقرفتلاو ) ( قي رفتلا ) نيمس وا مسلا لبلق
 برج هقرفن ارهاظ هکرید مجرتم هددب اذا ةقرفنو اقب رفت هقرف لاقب رد هنسانعم
 مگ ی نزو لیعفت ارز ردشفلوا لامعتسا ید هدنلزنم ردصم نکیا ردصم مسا ک

 یهتنا ردصوصخح هباب نال وا ماللا لتعم ېک هیکرتو هيم هلعفثو هباب نالوا .م اللا
 ۱ اش ردنا هدنکارب ندنغامد ینروش هکر دلعتسم هنسانعم قفقروف قی رفتو
 | هجوربا ردیعجج كقب فن نانلق مسا دوخای كنهفرفن ( قب راغتلا ) هفوخ اذاهقرف
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 ردیدا كخاطرب (قورفم ) ردعضومر هددعس راید هلی كناف ( قورف )ردیدا
 هدهحهئوا ندهدلب مانرجه هدننزوروبص (قورف)ردیعسا كنهسک مان حسلا دبع وباو |[

 دوخاببرغوقرش هروک هنناب كحراشردیبقل كنبرهش هبنطنطسقو ردبدا هبقعرب
 هلولم ( ةقورفلا ) ردیعسا رخا عنمومو و رد ینبم هننیدلوا قراف یفرلنب نب ر

 هنغای لرکوب و هتمرح یا هتفورف تکهتنا لوفت رونید هسومانو تمرح هدننزو |
 ندب رع مايا ( نيق ورفلا موب ) نیتیلکلا مث ىا ةفورفلا انمطا لوقت رونید

 وسهآو رغصو یجکو نوسیق میظع هل رسک كنف ( قرفلا ) ردفورعم موی رب ||
 كنبحاص دوخای هنس روس یجکو نوبق هج نکلا لوف ىلع رونپد هتسب روس |

 نویق نالوا سکا ندزوب دوخاب رونید هنسب روس یجکو نوبف یکیدلیا بئاق
 مسف یا هنم قرف لاقب رونید هکولب رب ند هنسن رهو رونید هتسپ روس یحلو |(
 قرف *الوه لاقف انایبص یبا معا یار ساسالا قو روند هب هشاط رب ندنابیص و 1

 هلد رکح تكحهدیافلع هرودو ردشلوا مسا هالامعنسا ترثک دعب نم ا رهاظ هوس |

 رونیدهب هجراب رب ندهن شلرآ هلصف هلصف دوحاب شغل هراب ورونید هنس هحلک ۱ 1

 روند هب هبتو هرباب نصب و رونلوا قالطا هغاطو قلف یا هنم قرف انج لاق ۲
 ( قارفالا ) هنحوم یا رضلا قرف هذخا لاق رونلوا قالطا هنس هغلاط كزکدو | |

 هصخولو هقرذا اذا رئاطلا قرفا لاق ردهنسانعم قةتغاص شوفهل رسک كن هرم |
 ةقب رفلا اهمعطا اذا ءاسفنلا قرفا لاقب رد هنسانعم كمرد هش رف هنواخ آ
 رلضهب رد هنسانعم قلاغاص لوق ىلع رد هنسانعم قغنوط زوب هت هتسخ و

 ردصوصخم هتفافا ندتلع نالوا ضراع هعفد رب رمعلا ةدم هناسنا قارفا هدندنع |
 نوکیالوا ؟یربوا قافاو لبقا اذا هرم نم شیرلا قرفا لا یک قمازقو كجچ 13

 هحرادقم ر هنس۶ ندندوس نالیکح كنهقاو ةرم ريغ كبيصبال اعفالا قارفالا |
 یرل هودو اهنبل ضعب اهبلا عجر اذا ةقانلا تقرفا لاقب رد هنسانعم كلك دوس |

 كليا رت هرزوا یرللاح يڪ ایا هداعم بویعشود هن رادبق حافلاو جاتا

 اهوعقلی لو اهوعنب ۸ یعرلا ىف اهولخدا اذا مهلبا موقلا قرفا لاقب رد هتسانعم |

 هدننب هفوک هللا هرصب هلیصفو یرسک كرلاف قرف تاذ دوخای ( نیقرف تاذ )
 جارخا ینرادقم رب هل رسک كناف ( ةقرفلا ) ردیمسا رباب منصاپ رب هدسیم دالب
 رب ندسانو روند همولطو هنیاپ ولط هلا دوس نابل وا لباق یسقلاج هک دنیا
 هقرافا هدراعشا ضعبو هلبعف كنارو یرسک كناف رولک قرف یعجب رونید هکولب

 رولک قب رافا یعوعبا یبننم ةغیصو رولک قارفا یعما مجو ردشهالعج هرزوا _

 راك | ند هفرف هدننزو ربما ( قب رفلا ) ةقثاط یا سانلا یم ةقرف تادب لاقب |
 لاقب رولک قورفو هدننزو سلفا رولک قرفا یعج رونید هب یناسنا هفلاط نالوا

 e مسا سا
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 ۱ . مجرتم ههوح یا ثیدحلا قرافم ىلع هتفقو لوقت هنمو ردقرافم یعچ رونلوا |

  ردیبم هنغیدلوا ندلواباب هرزوا سابق ییدلک هدننزو دعقم قرفم هداروب هکربد |
 ۰ رکذ ینوب فلوم هجرک ردییم هنیدورو ید ندا باب ییدلک هدننزو ساحو |
 . هلیئرابع برض بابنم ةفلقو هدحابصمیح ردنوبثم هدهرئاس تاهما نکل یدلنا |
 ۰ هللراشا .هداروب بوبعا تافتلا اك ١ فلوم هلغما_ اوا هبلاعةغل قحا ردموسم |

 ۱ | صوصخو لوقیلع ردهنسانعم قفلاتچلوب هدننزودوعق ( قورفلا ) یدلیا افتكا ۱

 f اذا افورف قیرطلا هل قرف لاقب ردهنس انعم كشيب قیرط هجو بودیا روهظ |
 یروب یکم قاق دوخای یب هقانو ههجو فرعف سا هجتاوا ناقیرط هل هجا |
 ۱ تفرف لا ر دهنس انعم كمك بوجاق هفرطرب بویمهروط ندنشالنودرد هلغنوط |

۱ 
 هلغتوط یروب ( قراغلا ) ضرالاق تدنف ضاشلا اهذخا اذا نانالاوا ةقانلا

 قرفو قراوف یعج روند هبک"دوخای هبهقا ندیک بوجاق بولآ یتشاب ندندرد
 ۱ کا یتسهعطق باصسندیک هحهفشب بولیریآ ندیاه ریو هدننزو عکر رولک |

 | روند هنآ كسکوب ندنرکید یفجام آرب ( قرفالا ) رلردبا قالطا قراف هلهیبشت
 یلکسا لاتحو یرخالا ىلع افرمدم هبکرو یدحا تناکاذا قرفا سرف لا

 لانج یمهیع دوخاب یتسهیصانو قرفلا نیب یا قرفا كبد لاقب رونید هسورخ
 هفورفم هتیطو هتدصان ناکیا قرفا لحر لاق روند همدا نالوا قربا هدننلیه

 هک ربد مجرتم شیبایا قرفا كيد لاقب رونلوا قالطا هسورخ قآو قرفلا نیب
 ولهصاخ نالوا رداصفیرمش ثیدح هدنقحلصالاق قرفا یهحو كقالطا ارهاظ

 هلرهدیک هللاعنسا ترثک ینبم هاب راتبغ لاک كسان بولوا ینصو كعيا كد |
 روند هن وبق نالوا ولنادیم یعلارا تكنب رلهاخو ردظ وهلم قلوا عياش هدنل زنم مسا /

 ةبصخ وذ یا قرفا سرف لاقب رونیدهنآ قاشط كتو هلی كنافرواکقرف یمجج |

 ۱ ض را لاش روند هر شش هدنک ارب رلت وا هدننزو هحرف ) ةقرفلا ( عفا یا

 [ 'دنزو فنك قرف هكيديد رابضعبو اقرفنم ناك اذا ىنعب قرف اهن ىا ةقرف

 رنص یا قرف تب لاقب روند هنوا نایعرو بونروا ینزوب كرب هلفلوا هدرخ
 هداشک یرلقلارا كنبرلکما كنبراهع هدننزو ءارج ( ءافرفلا ) ضرالا ظفیم

 ى ی م ( نیفراف ) نییبطلا نیبام ةديعبلا ىا *اقرف ةاش لاقب روند هنویق نالوا |
 ردف راعم هلا نیقرافايم هکرد هداب ر هدنتلابا رکب رايد 2 ردروک ذم ۷ بزم

 ثاسنیهج ( تاقیرف ) ردمنضومر/ ندهندم لاوما هلص كنه ( قارفالا )
 ردعضومرب هدهمابن هدننزو ربیز ( قیرف ) ردعضوم رب هدهنیدم قیقع هدننزو

 نابایب لوجرب ددنبرف نیرح هدننزو ریغص هللا هروسکم ؛ددشم یای ( قیرف
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 مارا اکا برد ری ندنقایس تنلوم رک هکر بد حراش قرقلا كيماذا لوالا

 . شوق قرفو ردقلوا عجار هنسیروس نوبق نالوا باوص نکل رد ردابتم قوا /
 تياغب ردهفلابم ( قورافلا ) قرز اذا اقرف راطلا قرف لاقب ردهنسانعم كلئدح ا
 | هنبراتمضح هنعهللایضر باطل ا نب رع هلتتسانمو رونید همدآ ندا لصفو قرف ۱!

 ۳ | /دوخاب ینبم هنکیدلبا لصفو قرف هرزوا لاک یتنسام لطاب هللا قح ردشعلوا بیقلت " 

 ۱ لسفو قرف یناسیم رفکو ناما بودبا راهظا یمالسا باتفآ هدهمرکم کم | |
 ا رتلشناوریجا تزیکرمو يار عیج هکقوراف قایرثو یدنلوا بیقلت ندنکیدلیا زا _

 ٠ كب قورافو یدلوا فصتم ها قوراف نوجغیدلوا قراف ین تعص هلا ضر ا

 ردهنسانعم قلوا كدواو قفروق هلنیتعف (قرفلا) رکذیساک رونید همدآ ققروق
  عبارلا بابلانم اق رف لحرلا قرف لاق ردەلىسەظحالم قملوا عدصنم یبق ندفوخ

  حامص رجف لوق ىلع هنسانعم دادماب روند هنتفو حابص قرفو عرف اذا

 واو هقلفوا هست جا ىا قرفلا ىلا ماسسا لوقت روئید هنسحآ كر

 | كنەوەدو اهنباوف دعابت ىا قرف هایاشف لافب رونید هغملوا كريس یغلارا كرلشید
 | قرف هدنعنق تآو روند هنلوا ولنادیمو قجآ ندنر یرب ' یرلفهنقب كر رلقایا
 فرطروا كسکوب فرط رب ینعب قلوا هلاوح هنیرزوا كنرخآ یسیر كننحالآ

 قرفهدنمق سو رخوردندنفاصوا هراکهدنسف تآونو ردنرابعندقلواقیصابوتاکوچ | |
 هغملوا كريس ىرالت كلاقصو كجربو ردنرابع ندنسلوا لاتح ىنعي قرا کیا اإ

 ردصم قرف هدهروکذم “ناعم رونید هغلوا قنغاط ورآ ورآ تان هدرو رونید

 لجرلا قرف لاقب ردهنس انعم قلاط بوريك هنجوم لرکد قرفو رولوا ےساو
 یرلکدید قرفو اف صاغو ةحوملا ىا قرفلاقف لحد اذا عبارلا بابلانم اقرف

 لابکلابیا قرفلاب برش اذا لحرلا قرف لاقب ردهنسانعم كما هنسن هل لایکم

 ققروق ردزناج هبا دیدشنو هدننزو هروبص ( ةقورغلاو ةقورافلا ) روبزملا
 لا رولوا فصو هننژمو رکذم رونلوا ریبعت كدوا هکر وتد همدا هرهزوو |

 هک قورفوردهدنزو فتک هک قرف شضعبلادنعو عزفیاةفو رفوةفورافةأرماولجر

 هک قرفو ردهدنزوو هلولم هک هقورفو هدننزو روبص هک قورفو ردهدننزو سدن ۱
 راضعبو روند همدآ عزفلا ددش ققروف كب هقورافو قورافو ردهدننزو جورف ۱
 فتک قرفو رونیدهنالوا كدواو ققروق یعیبطو یلبج هدننزو سدن قرف هدندنع |

 (قرفلاو) هدننزو دعقم ( قرفلا ) رونید هالوا شلبا فوخ ندهنسنرب هدننزو ||
 کیدلیا قرفن هفرط ره كجاص هکرونید هنسهنروا كنسهن كشاب هدننزو سلجم |

 هيف قرفیذلاوهو هسأر طسویاةقرفمو ةقرفم ف بیشلا ادبلاقب ردنرابعندلحم |

 ريبعت یزغا لوب هک رونید هنبرب نالبربآ رللوب هجن كلوب قيرطلا :قرفعو لا

 رس مس سم



۲ : ۴ 
 ا ا نت نان انا نت نشانان ناشناس تان تا ی تو

 ۰ رکذبس اک ردیفدارمو هدننزو قاهفنا ( قاجفنالا ) هنسانعم قیفتم رونید همدآ ۱

 بونپ وک اجناج هکر ونبد هراهدرک شعشود هرونت هدننزولج رفس ( قدزرفلا )
 رونتلاق طقس فیغرلاوهو قدزرغلا انمعطا لوقت ردهقدزرف یدرفم رولواقرتح

 ٤  ةدزارب هقدزرف هدندنع رلضعبو هنسانعم زبخلا تاتف رونید هنسیترق كفاو

 توحم ندنراظفل قد هللا زرف لوق ىلع رونید هنغم وب ریجن هک ردي رعم یسراف
 یرلکدد قهوب ییعبردشغلوا زارفا هعطقرب ندنآ هلفلوا قیقدریجن اریز ردبکمو
 ۱ ردقلواد زا رف هسناسابقرولک قزارف یعج ردهزرفم هعطقر ندرمج ناشلوا قد

 ۱ تكحراش ردشلوا بقلم فورعم رعاش مات هصعص نبلاغ ن ماه هلا قدزرفو

 "  قدزرفو ردبیقلت ثعاب یسلوا هیبش هد رک شعثود هرونن یسهرهچ هروک هننای
 | وظرح شب نخ مسا اریز ردقلوا دزیرف نالوا سایق ید هدنریفصت كنظفل

 1 روئلوا فذح یربخا فرح هدنرینصتو عج هسلوا لوصا قورحیسهلجو هسلوا

 أ هدهرو ص هدام هلغلوا ند هدایز فورح اتو بولوا جرح ءا ی رحم كلاد نکل

 | قیزارف بودبا ضیوعت ءای هدنریغصتو عجو یدنلوادع یلوا هفذح ندفاق هل ابق هبات
 ۱٩ هنس ولاتغش تآ هکردفدارعو هدننزو كمرف ( قسرفلا ) روند ید قیزب رفو
 5 قمربآ یتسارا هنسنکیا هلبع كناف ( ناقرغلاو ) دننزو قرح ( قرفلا ) رونید
 اإ اب ] یلاعت هلوقولصف اذا لوالا بابلانم اقرفواقرف امد ترف لاقب ردهنسانعم
 ۱  هانلصف یا [ ءانقرف نآرقو ] یلاعت هل وقو یضقب یا [ ےکح ما لک قرش

 اإ تاقر افلاف ] یلاعت هلوفو هانقلف یا [ رصلا ركب انقرفذاو ] یلاعت هلوفو هانمکحاو
 ق جاص نالوا هدشاب قرفو لطابلاو قلا نيب قرغلاب لزنت ةکاللا یا [ افرف
 أ قیرطلاوهو هقرفق بیشلا ادب لاقب ردبراقل ارآ دارم هک روند هنلوب كنب راکواب
 هدهنبدم هکر دیدآ كلوا رو روند هن ناتکو ردیعا شوئر و ا رعشق

 ردععفا هلئيتحف لوق ىلع ردزناج هدنوب ردبا باعیتسا لالغ عاصجوا ردفورعم
 . نانطبرولک ناقرفیمجج ردبا باعیتسالط رترد لوقیلعول طر یتلانواضعباادنعو
 ۱ مسیوا صفا وهوا دلرصوعصآ ةنلتعسي ةندلابلایکموهو قرفلب هلاک لا هدننزو

 . عابرا ةعباروا هدرلهنحس هداروب هکرید مجرتم لاضطرا ةعبراوا الطر شع ةنس

  مهضعبو هرکص ندریرح هدیدع لاوقا هدیرنم یزرطم ردع طاغ هلغلوا موسم

 . هداروب نالوا باوص هلکلنا مسر یترابع]لاطرا ةعبرا ءارلا نوکسب قرفلا لو
 ۱ ود ردبعوتسم یلطر قتلا نوا عاص چوا هدییذبتو ردقلوا هلئاودع لاطرا ةعبرا
  هدزوا لاوفا حما اریز ردلکد عالم ینایب هلفالتخا كفلْوم ارهاظ هلفاوا موسم

 ۲ رولوا لطر قلا نوا مام عاص جوا هلغلوا لطر ثاثو لاعر شب یون عاص

 |[ كلام هکدرکج شلراب یراکدید قرفو هلوا لوحم هنفالتخا قارعو یزاجح رک«
  بابلانم افرف لجرلا قرف لاقب رکذیساک راردیا فلع هبهود هکرد هنسانعم قلوا

 لوالا



 هنیق نوت دا نا تا ایام تیکه aan قو وجوه شو و و سو و و وتو رر

 اذا نالف قف وا نانعب رب ناب كنا هلبیوح تنمقلاس امرخو ار
 قلوا فرط ر بولحا یتفاثک باح“ ندنتسوا هسک رو نيحارعلاب كاسا

 شنوک سءألا نرق قاتفاو میغلا مهنع قتفنا اذا موقلا قتفا لاقی رد هنسانعغ
 ندفلوا رهاظ عاعشو هعل رب ندنا هلغلاف هدزايا یغلوف بوربک هرحا باح

 همدار قانفاو هنم ادبف اعلاف اقنف باصا اذا سعلا نرق قتفا لاقي ردنرابع
 قوئفلا هيلع تا اذا لحرلا قتفا لاقي رد هنسانعم قلوا ضراع قوتف یرثکا

 لحرلا قثفا لاقي رد هنسانعم قمقچ هر قحا ولنادرمو شیکک و رک دبس اک
 بویلوا كشت ییمی ءاشر یبرف كنروع هلنیتصف ( نتفلا ) قتف لا ج رخ اذا

 لیوتقنر دنص عبارلا بابلانم اقتف ةأرملا تفتف لاقي رد هنسانعم قلوا قربا ك
 اذا ماع)!ینف لاقي ردهنسانعمقلوا قالو قلزوحا ولنک رو ولتمع بویلواقاروق

 هنروع نالوا قریآ بویلوا كشت عرف هدشنزو هارج ( ءافتفلا ) بصخا |(
 ولزوس قوح هلی ) قتفلا ) جرفلا هتدفنم یا ءاقتنف اما لاقي روند ۱ 1

iرد, دا هدرف ر هدشاط و مالڪ لاب ةقتفئملا یا قف أما لاقي رواد هبروع  

 نالواشلترب بولیراب اجاج یسیرد ندکدلزوعس كب هدننزو ریما ( قیتفلا ) ۱
 ماکت ناسالا قشفو ان قئش ادق ناڪ اذا قیف لج لاقي روئید ههود |

 لاتجو هدیدح یا ناسالا قیتف لحر لاق رونلوا قالطا همدآ نابز زبت قطنمو |
 قیتف لصن لاق ردشل رآ ندنرخآ یسیر هک ایوک رونید نیت رقشلا قبتف دند ۱

fلاش رولوا فصو هننقو حایص نشورل قیتفو ناتبعش هل تناک اذا نت رفشلا  

لا ( قزىشە یا قیتف | ياوج ۱ ۱
 ر ااف راس روند هرکلود هدننزو ) قيتف

 هدننزو باتک ( قانفوذ ) ردظ وح» هدنعو هرلنو هنسانعم او

 لاق رواد هنس هبام رج و ردیدآ تكغاطرب هدننز و باتک ( قاتفلا ( ردع ومر

  كنفيل امرخو نيجعلا كاردا لجعت ةريبکلا ةربمخا یهو قانغلاب الا و ربال نيجعلا

 ننیروک هلباروهظو عولط كشنوکو رونبد هنبوچ كنيمقلاس امرخو رونبد هنضایب |
 عمواو هدارو اهنیعو ابرق ىا سهثلا قاتف رهظ لاق رونلوا قالطا هنغلوق ق

 هنو ڄم بکر ندهطولخم ةبوداو ابنع مغلا قاتفناب یا قاتفلاب سلا ترهظ لاقب |
 ۰ ردهرقر هدنساضق هم هدنن زو لفوف ( قتوف ) رديعسا وص فورعرو رونید |

 لاش رد هن سانعم قجآ بورآ یا نکدرو هددزو هحرحد هلیج ( ةفعفلا (

 رونید هرب ولنادیمو لو هدننزو لقیص ( قصفلا ) دع اذا هبلجر نیب قصف
 نییروب قرریآ یتشپآ هلیسهینب لعاف مسا(قصغتلا ) ةعساو یا قف ضرا لاق
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 هغ رفصانالوا تلع قأوف نالوا زوم یتعی ردهصوصخ تاع هک ردئرابع ندننلع

 ]  هدهیبط بتک یعالعو یبس كتلع ردصوصخ هننالوا ضراع انداع نالوا یواوو
 قتف لاقب رد هنسانعم قمراي لوكس كناو یصف كناف ( قتفلا ) ردحورشم

 | ردلمعتسمهنسانعم تعاج یاصع قش قتفو هقش اذا لوالا بابلا نم اقتف *یشلا |

 ۱ ۰ لاتفو برح بوشود قاقش هنبرلنب بولیزوب یرلهلاص« دوخای یرلقافنا |
 8 برحلا عرف مهاصع قش یا مهن نالف قش لابش رد رابع ندکلیا عوحر |

 3 ردزتاجهلنیتصف هدنو ردلمعتسم هنسانعم قمراغا یرب رجف بوک وس قفشو مهس |
 فارطا هک رونلوا قالطا هرب لوشو مصلا یا رجفلا قتف ىلا رظنا لاقب |

 | یفارطا هک ایوک هکر د هنساتعم قئاف ویو هیغی هاروا بوغای رومغی هنسیلاوحو |
 f رطم دقو رطب مل عنصوم وهو منصاولا قتفق انلزت لوقت رولوا شعا قش |
 f فیرعت هلیهحو زاجما فلوم روند هتلع نانلوا ریبعت یغیراب قیساف قتفو هلوحام |

 f هک ردقراب لوش ینعی ردلاصتا قرفن هروبزع تلع هک ردو یلیصفت هلکلیا
 زا ذوقن هحراخ هلبببس لاصتا یرفت كيسج نالوا سمحم هدنتلا یرلهدرب كعساق

 ] مساو ب ولت رپ كرلارج کیا نالوا هدنتس وا كنيبنا هجه اڪ و ردیساب

 ٩ دزا قسرغبایو هدرپیو یغای جا هندیثنوا سبک هحریدقتوب روتلوا قالطا هنتوا |

 | "یش ناقج ندقراپ دوخاب رولوا لزا قسرغب یرلکدد روعا اصوصخ رولوا

۱ 
 ] «سرولواثداح هبیربغ ندنایبص تلعوب ردت وطر یلتیومدایو یلتیئامیو ردلپ ظیاغ
 | هلیلوزت كناعما هنییثنا هک ردینالوا دیدش كنو یرلک دید دو ردقوب یفافاو رب

 ۱ روشلوا قالطا هرب ولنادیمو هداشک و شیکک قتفو رولوا هدنزرط هعرق بوویب
 | لاقي رد هنسانعم قغاق هبام هریجنو مسناو جرفنام ىلا یا قتف ىلا جرخ لاقب

 ۱ رونلوا قالطا ههئداحو هلزاو تفا قتفو هيف قاتفلا لعح اذا افتف نيجعلا قتف
 ۱ رتفلاوندلاک تاقا یا قوف مهتباصا لاش روا قوتف عج یک رتفو ضم و نی د |

 ۱ ( قتفتلا ) هفش اذا هفتف لاقي رد هنسانع» قهراب ید و ( قیئفتاا ا ضرلاو |

 قتفتف هفتف لاقت رد هنسانعم قاراي هدننزو لاعفنا ( قاتفنالاو ) هدننزو لغت 1

 | یرلک دید قتف هدنغلارا یکبوک هلیس4۶ كنهقا قاتغناو قشناف هقش یا قتفاو

 ۰ ندکلزوس كونو رولوا ىدۇم هک اله هیهک هک رد هتسانعم یا وا ثداح تله

 ۱ اعرو اج رسو اهعرض نيب ايق ءاد اهذخا اذا ةقانلا تقنغنا لاقي ردبا ثرحص

 (یناتفالا)رونبد هنغیرب یساقیو هنحانرپ كکلموک هدننزودعقم ( قتفلا ) هبتوغ
 تباصا E بوغا رومغت هنفا رطا ید هر یرلک دید قم هل رک تنه مه

 1 قلا فداص اذا لحرلا قتفا لا رد هنسانعم یمارغوا هرب نالوا شاملا /

 1 ت اذا لحرلا قتفا لاقب رد 4 هانعم قفل وات بو رو" یر راوط كدا ۶ ۵ 8

 و es - OSIRIS TES afew و را ترم UT )شنا 8. ۷ ٩ یو اروم سم یر 00م سا دوم اصحاب و هجا

 : هباود



 یماوه هلفلوا ولت وطر ا و ) ةوہغلا ( یدنلا 1 بو اذا 1

 ماد هل ایم و بذح هکر وند هرم را نالوا بدرق هراوص دوحاب نالوا خو 3

 ةبرفوالغلو یدن تاذ یا 4 ضرا لا ردنا میخوت یتساوه بولوا ولتبوطر ۱

 شاوآ نفعتیو داق یعهحار ندنب وطر ترثک هدننزو فثک ) قلا ( هايملا نم

 لصا هک رد حراش عضعثیو كردیل مغ دق ناک اذا قومم رسب لاقب هلوا شغرو

 مد هلبلاک بوروس زوط هبهک ره ۇزج هک ردبغو روق امرخ لوش قو |"
 روند ههود شمارغوا هنم هقغ قومخمو هلوا عوضوم هشنوک نوحا قاوب

 رولوا ثداح هدنکیک هغروک وا كنمود هکر دم هنوک رب هتاف ( ةقعا ) |

 رونبدهبهود نوزوا ولعرک «دننزو لقیص ( قهیغلاو ) هدننزو فک ( قهتلا )
 : لاش هنسانعم نوذح روند هکنیلدو رد هندانعم تراطدو طاشن قهیغو |

 هکلک ود ینعی رونلتغص ترازو مظع هلظغلوبو نونج اذک و طاشن ىا قهيغ ||
 رز یا قهیغ یش لاشو مظع ۷ قهیغ *یش لاش رولوا فصو ةغلابم هغلزاو

 هدهلمهم روند هبهغرقو رد هنسانعم نونح دوب هدننزو رهوح ) قهوغلا (

 كلبا فيعض یرممب هلکلک قانامط هزوک هدننزو هحرحد ( ةغهبقلا ) ردتغل | ۲
 فیءذنبولک نابط هزوک و هرصب فعضا اذا هنیع مالظاا قهیغ لاق ردهنسانعم |
 ردیع-ا یشوقوص ساجر ( قاغلا ) تلظا اذا تقهبغ لاش رد هنسانعم قالوا |

 رده اکح ندنسب هغ رق هل رک كفاق ) قاع ( روند ههغرقو روند ید هقاغ |

 یهنسن رب هدالزو لیعفت ( قیبغثلا ) رونلوا لاخدا نون هدقدلوا هرکت نحف ۲
 یرظن هنسن رو هدسفا اذا هلام قیغ لاقت رد هنسانعم كليا هابن بورو هداسف |
 هد رکفو یأررب مدار و هریح اذا هرمصد قیغ لاق ردهنسانعم قاق ناریحو كند و

 هر یف لحرلا قغ لاش رد هنسانعم قلوا هرزوا شروشو ددر بوبعا رارق !

 ردهنسانعیغلنامط زوک هدننزو لعفت ( قیفتلا ) ءىش ىلع تبث لف هيف طلتخا اذا

 رد هرف ر هدنبرف سين هدننزو هر ( هقيغ ) تلظا اذا هنیع تقیغت لاش |
 ةرحوردنداروا نویقیغلا نيسحلا نا مرکلادبعو سیردا ابا رعو نيسح نیت ۱

 لاعتههنوعب نجت ردعضوم ر هدندروب دعس نب هبلعژ یب هدنرهظ رانا

 هکردنغل هدنظغل قاوف هدننزو بارغ هلا" رمح ( قاوفلا ) ( « ءاغلا لصف « )
 ردهتسانعم قم رقما زولوا ردصمو یاوقلا یا قئاوغلا دشا لا رود 22 ۲

 قأوف ضعبلا دنعو قاوفلا هذخا اذا ثلاثلا بایلا نم اقاوف لحرلا قوف لاقب

 . قرقجاندیا , نوکت غایب چد نالوا ثرععم هدهدعم هکر ديما ڭعجو 4 هلبا و

 | ( قومغلا ) یدننا ةرثکل داسفو ةجن :هحصرل ناك اذا قغ تان لاق رود هلان |

 0 0 یرزوا نوجا قلوا بولوب عن هک روتد هنفوژوفا ارج لوس 8
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 ۱ ۱" هکروند هنومق شغاباق هلنیتمط ( قق ققغلا ) رجاوا فجا ريبك یا قلغ لجبوا لجر

 | قالغم هلنیتصف ( قلغلا ) قلغم ىا قلغ باب لاقي ردیلباقم كنوب ف هلنیتعخ

 عطقناف اهفعس لوصا تدود اذا لعلا تقلغ لا رد هنسانعم قااق ندکمربو |

ِ 

 ۱ لشبا یاروزو هضف دنع بابلا قلغا لاقي رد هنتسانعم قمابق یوق هلرسک |
 ۱ ۱ هلکشلک وب كوب رغاو ههرک ا اذا “وش ىلع هقلغا لاقب ردلمعتسم هنسانعم هارکا |

 "۴ ینتناخو كنساوه هکر د هنسانعم قلوا لیچو جرم هلقعماب تبوطر یرب هلنیتعف
 1 سماخاولوالاو عبارت ا ۳13 تق تتغو ضرالا تفغ لاقب ردم زلتسم 1

  n e n a reبس rna n e ne 3 تیم سس هوس م س تخت ا

 3 ۱ ج لاق روتد هبهود قلب و لرقو همدا ول لزق لوق ىلع ههودو همدآ هحوقو

 ۱ بابلا قلغا لاقب روند هدیلک و هبوک روسو هلادنم قجابق ییوبق هک رد هنسانعم

 لإ یدب ضرق ییدزو رولوا ردصم قاغو بابلا هقلاغیام وهو قالغا یا قلغلاب
 ۳ ۲ هنحر لوا نیم هلکماعا ادا هدطورمشم تقو نودم هر ناتلوا عضو هناي

 [ هقصسا اذا مبارلا بابلا نم افلغ نهرلا قلغ لاقی رد هنسانعم قلوا قسم

 | . لامفا رو لعف هک رد طورشلا تقولاف تاکتش ملاذا كلذو نیترلا

 ۱[ سپ یدنلوا عفرو یمن هلیثدح [ هیفاع نهرلا قانیال ] وبشا هلذلوا ندهیلهاج
 | هویم هلغلوروف یرلسد كنرللاد امرخ قنغو رولوا یدنح كنهر كف یقاغ

 رد هنسانعم قالوا رغاب هرزوا هحو قح هبلوک وا الصا یسهقرا كنهودوا اهلج

  (قولغلاو) هدننزو حاتغم ( قالغملا ) *اربیال اریدربد اذا ريعبلا رهظ قلغ لاق

 ۲ ] وک روسو لادنمو زاقرطو دیلک روند هنلآ قجابق ییوبق هدرلنو هلی كيم

 ( قلغلا ) نت دارت یک مینو لک ھا هموعضم میم هک یسهک قولغم یک
 | نالک هدیجدب هدقدنلوا فیمعت راغ دوخای قوا رب ندنرلقوا راق هدننزو ربنم
 ت وع هرلقوا نالوا اف هدرا قلاغم لوق ىلع رواک قلاغم یعجب روند هقوا

 یعطق هجو بویلف ريع یرازاب ( قالغتسالا ) ردلک د ندنساعسا ردندنفاصواو
 هنعبف یقلغتسا لوقت رولوا شغا قالغا ییهلماعم باب هک رد هنسانعم كمربو هلا
 1 او كلذک راص اذا هتعب ىلع تقلغتسا لاقيو هدر ارایخ یللعج مل یا

 ۱ فنك ( قلغلا ) جرا اذا مالکلا هيلع قلغتسا لاقي رد هنسانعم قاوا رصح
 ۱ ] دادش ( قالغ ) لکشم یا قلغ مالک لاق روند هزوس نیتج كدهربح هدننزو

 ۱ قالغ ن دلاخو ردیعسا رعاشرو ردیدآ ,لحر ر ندنسەلیبق مے 6 ون هدشزو

 ۱ ردب دا عضوم ون هدتزو ماطق ) قالغ ) رد هلا هلمهە وب دود ردندندن دحت

 ۰ كن مه ) قالغالا ( رد هب رف ر هدنساصق و سه هدن زو ناب لوص ) ناقلوغ (

 1 ۱ لاچالاب زیرا اذا رعبا رهظ قلغا لاش ردهنسانعم كابا رغاي یت رص ڭنەود

 [ ( قعغلا ) هنهار اذا هقلاغ لاق رد هنسانعم هنهارم هدننزو هلعافم ( ةقلاغلا )

 اذا



۹۷۷ 

 ۳ هدننزو قش ( قغلا ) ردحصفا هلا هامهم و ی دنلوا رکذ هگردبف دارمو هدنن زو /
 ۱ رد هتسانعم قیقج یمسرفاو رفاو نکیا راتیف تفز هدننزو قیقح ( قیتنلاو ) |

 | كعوا نانط رقاجو هئوص متسو یلغاذا یناثلا بابلانم اقیقغو اقغ راقلا قغ لاقب |
 نکراقا هر هحراط ندرب شکک وصو توص اذا رفصلا قىغ لاقي رد هنس انعم ۱

 قبض ىلا ةعسنم ارتاص تراص اذا اقیقغو اقغ ءالا قغ لاقب رد هنس انعم قلغاچ |
 | ( ةقغقغلا ) ردهباکح ندنسگ وا نالوا هدقدنلتظاغبولیغو یمس كنهغرف قغو
 | (قاقنلا)توص اذا رفصلا قغقغ لاقي ردهنسانعم كموا ناغط رقاج هدننزو هلزاز

 | رونبد هئروع نوا یجرف هدنلاح عاج هدننزو روبص ( قوقفلاو ) هدننزو دادش |
 | ( ةققنلا ) عاملادنع توص اهج رفل ععسي تناکاذا قوقغو قاسقغ ةأرما لاقب |

 رانیف هنسنرب هلبرسک هل رنیغ ( قغقغ ) رونید هنب راشوق جقنلرق غاط هلاصف |
 سانلا نم برفنل سعشلا نا ] ثيدحملا هنمو رد هباکح ندننوص ندا روهلننکیا م

 ۱ ( قفلفلا ) ناسیلنلا توص ةياكح یهو [ قغ قغ لوقت من وطب نا ىح لامي
 ۱ هنوک رب تبا هدوص لوق ىلع هنسانعم بلحط؛رونید هلوص وب هدنن زو رفعج ۳

 | شيع لاقب رونیدهکلرید نالوا هرزوا تعسوو هاخرو رولوا یلفاربی یمب هکردقلتوا ق
 | هاو ةوخر یا قفلغ سوق لاش روند هب اي م الم یک هدابکو یخریا قفلغ |

 | جو هبلوج نیکرج یلعفو لوقو رونید هنفیلامرخو روند هغاریپ هعفدلوا هرزوا ||
 | ( یافلغلا ) لمحلاو قطنلا ةس ءاق رخ یا اقفلغ جوز ل اش روند هیراق

 | هنعیرس یا ىئملا قافلغ اما لا روند هت روع نیورو كياچ هدننزو ساطرق |

 هلبع كنبغ ( هقف الغ ) لب وط یا قافلغ ةأرما لاش روند هتلر وع نوزاو
 | قلوا لاحدیورسعم هدننزو هحرحد ( ةقفلغلا ) زدیدآ هبرقرب هدنلحاس دیزهدنچ
 | اذا مالکلا قفلغلاقب رد هنسانعم كليوسديو رمسعا إذا ل رلا قفلغ لاق ردهنسانع+

 جاعاتجوکس احر هدننزو یرکس ( قلاغلاو )هل رمکو یصفتنیغ ( ةقلغلا ) *
 هشحو رونلواتغابدالعا هلکنا رولوا هدنراتکلع شحو هماهتو زاعح هکردیسا |

 | ییدلیا تباصا كتالآ لوا رلردیا مین بوراوص برح تالآ هلکنآ یسهفئاط

 هکر ردبا نایب هل انوقیشخط a ینوب رولوا كاله بویلوب حالف الصا دوحو |
 | رارراوص ییسولما حالس هلکن [ هدنم رادالب ردیاب رب واتبع“ ندنعونی ل دوس

 [ اذا قولغم باها لقب روند هبیرد شفلوا تغابد هلا هفلغ رحش ( قولغلا )

 | الغ بابلا قلغ لاقب رد هنسانعم قمابق وبق هدننزو قلخ ( قلغلا ) ةقلغلاب 1
 ۱ ردء روج۰# هدر تغل دوخاب رداطخ ییعی ردهنثلوو هدر اذا یناشلا بابلا ن

 قاغورونید هغمایق یوبق ردیسا ندانعمو قلغو ردقلوا ندناب لاعفا نالوا میم

 | قرآ قاغو و نعما اذا اقاغ ضرالف یقاغ لاقب رد هنسمانعم تنگ هری قاربا كم
 صوت عن تست محسن : بج  یها جیم ها

 اب و وچ تد یا ےن وغ

ast O NIS O nn ce 

 (1۲) ثل



۹۷٩ 

 | نتنلا درابلا *الا هدریاسو هدح اه” نكد یدنلوا هجرت هللا كحهحصا قلطم |
 هدساسا ردلمتح یند قلوا طقاس یدبق "املا هدارو هلغلوا موسم هل رابع

 ۲ داوس هیئت هحو سپ رد سقم هلا. دوسا ءام نديا نالیس ندنرلدولح كرا لها

 بغارو ر دبلاغ موزلمو مزال هنغعت هتیلاداوس هد هروک هن ریسفن كفلوم رولوا
 قسنیام هدبو انضیبو ردشایا نایب هلبت رابع رانلا لها دولج نم رطقبام هدنادرفم

 لبس یتظفل قسغ هلغلوا رمسغم هل رابع ربرهم زلا ليقو مه دیدص نم لیسپ یا
 هک ردبب رغو یدلیا نایب ادیقم فل ّوم هک هتل ردشلب| لج هنسانعم ناب رجو
 برعم هکایوک هلکخید هیوص شق وقو قو وص هدیکرت تفل ینظفل قاسغ قیلاوح
 فیغضلاب یرقو ردحجرا یریسفن كفل وم هلیس هلباقم میج هدلاحره ردشلیا دم

 قمروا هبهنسن قشموب هلئوکس كن همجعم نیشو یصف كنبغ ( قشغلا ) لیفثتلاو
 شماش زوط هحوبا هلئوکس كداصو یصف كنيغ ( ةقلصغلا ) رد هنس انعم |

 هطرض هلیعف كنيغ ( قفغلا ) رونید هيم ردصبو هلا ىرا ات شماعنب هصثوخو |
 جر هنم تج رخاذا ىن اثلا بابلا نم اقغغ رابلا قغغ لاقب رد هنسانعم قل |

 اریثک هبضاذا طوسلاب انالف قفغ لاقب رد هنس انعم كکود بوروا قوج یدآرو |
 ةعاس لک تدرو اذا لبالا تقفغ لاق رد هنس انعم كلك هب وصتعاس رههودو |
 اهانا اذانات الا رابلاقفغ لاب رد هنس انعم قعشآ ییردب هب یشید كشا كکراو |
 موع هرزوا هنسنرو روند هروب هجغیقح نابلوا ولتدش قفغو ةرم دعب ةر |

 دیدب انو بئاغو مجهاذا هيلع قفغ لاقب رد هنس انعم كلا موجه هنسن ربو رونید |
 ةببغلا نم بآ اذا نالف قفغ لاقب رد هنس انعم كلك هقح یناهکا هرکصن دقدلوا»
 موقلا قفغ لاقب رد هنس انعم قموبوا هحرادقمرب هدننزو هغفص ( ةغفنلا ) ةءاجف

 ردهنس انعم قموبوا كرهبلکد ینتالک تكسلحم لها ( قیفغثلا ) ةموناوم اناذا ةغغغ |

 كلا راک هلقمانوبوا یدآ شغوص نالیو موقلا ثیدح معسماناذا نالف قغغ لاقب
 قفغ لاش رد هنس انعم قم وبوا هرکصن دق دلاق زس وه وا لوق ىلع ردهنسانعم

 عج م هدننزو لزم ( قفنلا ) قراف مون قیفنتلا وا هدهسو هجلاع اذا ملسلا |
 قفغت لافب ردهنسانعم تكمجما بارش نوک نوتب هدننزو لعفن(قغغتلا )ردهنسانعم |
 كجئودقفننم هلت رابع فرصنهلقفنثلا هدارویرهوج مجباهموب هرمشاذا بارمشلا |
 ییدلیا داهشتساوهدن آ هلغلوا هلبا هلمعم نیعلوا نکلبودبا تسیهرزواقلواهنسانعم رب |
 تیاور ندب اعا نیا هللا یععصا یرهوج هک رد حراش یدلبا طلغ هد هزوحرا |

 لاعتفا ( قاغتغ الا ) ردیدآ نصحر هدسلدنا هدننزو بحاص ( قفاغ ) ردشلیا |
 هتلفع ( ةقلغغلا ) طاحا اذا هب قفتغا لاقب رد هنس انعم كلبا هط احا هدننزو |
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 ا تاد رفم روند هب هنس دیاز و N ناوز هدنعا یاد ی

 ۱ زوک لاف (نافسغلاو) هدننزو دوعق (قویقلا ( ردقح هلوا قوءهرف هروک هننایب

 ۱ لاش ردذوخام ندسانعم تلظ رد هنسانعم قماشد دواي قلوا زومحص* یونلنامط 1

 | تعمدوا تلظااذا عبارلاو ىناثلا بابلانم اناقسسغو اقوسغ تقغو هنيع تقمغ

 رومغب دولوب هلناصف ناقسغو هدننزو برض قسغو رفصا ءام هنم لاس اذا عبارلا |
 ندهءوتشرا اذا یناملابابلانم اا ةواقسغ ءاعلا تقسغ لاق رد هثیانعم لوعلیئئسح ۳

 | هلنینعفو قسغو عرشلانم بصنا اذا نبللا قسغ لاقب ردهنسانعم كلکود دوس ۳

 اقسغو اقسغ لبللا قسغ لاق رد هنسانعم قلوا وکارف كب هک ناسغو قسف ||
 | اناقسغ ءالا قسغ لاق ردهنسانعم كلکود هنسنر ناقسغوهتلظ تدتشااذا اناقسغو ||

 قل وا لظم كيهمک دوب هلبرسک كنهرمه(یاسغالا ) بصنا اذا عبارلا بابلانم |
 كمريک هنسوکارف ادتبا كنهعکو هتلظ تدش اذا لبللا قسغا لاقب ردهنسانعم ||

 ادا یتناذا ماشخا نذ"ومو قسفلاق لخداذا لجرلا قسفا لاق ردهنساتعم
 ااا نذ*وملا قسغا لاقب رديعرش لامعتسا هنسانعم كلا ربخأت ردق هنلوکارق |
 موسم ید ینرامع مالظالا قاسغالاو قوسغلا و هداروب لبالا قسغىلا برغلا ۱

 مالغا درج یکقوسف یفاسغا تیابن یدفلوا ضرعت ندنفیدلوا رارکت هلخاوا
 روئلواقالطاه رق هلیس هی لعاف ےس (قساغلا) روناوا یصفت ندرارکت هل الج هنسانعم |

 [بقواذاقساغرشنمو] یلاعت هلوق هنمورونلواقالطا هلیلهدنیح ینیدلوا بئاغقغشدوخاي |
 لاقو اهطوقس هدنع ماغسالاو نیعاوطلا ةرثكل تطقساذااپ رثلاوالخد اذالبالا یا ا

 | رلضعبو ها لیلرایضعبو لار ةاقلطم یراطهبینعبماقاذا رک ذلارشنمعاججوسابع نیا |
 ۱ نالوا ی ۱

 هک زولوا و 9دم .دنفاغتراو عولطو رولوا هدیاوا لوا یرلکاله یشا وموباود

 اذا ريغصلا و رد_شفوا تراشا هدنشدح [تاهاعلا تعفترا ملا علطاذا]
 تعاج ندشرسفمو سابع ناو ( تاهاعلانم عرزلا نما ايرثلا تعلط )

 | ىصموصخ تلآ كروشو رش هک رایدلیا نایب هلرکذ شلک هماوق هر ڪک |
 ۱ لاق ردهنسانعم قلوا وک ارق هدنن زوفوقو (قوسنلا) ردییذتسمند رک دن یفیدلوا

 هدننزو دادش ( قاسغلاو ) هدننزو باح” ( یاسغلا ) ظا اذا اقوسغ لبللا قسغ

 | اهیفنوقوذبال ] یلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق روند هکجهعا هحار دیو نتنمودراب
 د راب هباغلا ةیاغ دا ص نددراب هدا روب انثنما د راب یا ] اقاسغو امیچالا ابارمشالوا در 1 ۱

 هلک یا ریسه هلاونم نتنلا هوايا نامه فوت وا دانی رسالا هک ردنالوا ۱



  ۳ i TEی ماد عحوو الا و ۳ ۱ ۱

 قلخ هدننزو هحرحد ( ةقدرغلا ) ردعنام ه رفع عسل قیلعتو ۳

 لا اذا سانلا رابغلا قدرغ لاق ردهنسانعم كعروب هوش ره ننلظ تندصک لوق
 بوربویلاص یتسهلوقم هدرپ كلذک ىش لک لیلا سابلا ةقدرفلاوا ۳

  ۱هدنن زو سودرف ) قونرغلا )هلسرا اذا هوحو ا قورغ لاق ردهنسانعم ۱

 هی هان روط دوخاییکیکرک رونیدهنیشوقا روط مسا کیاوب رده لر انیغ(قینرفل او)
 | هدناد رغم عیچج شوقوب زکدیساک روید هعاب باش هيا *ییاساو ردشوفر قرعو 

 هد س راق رولوا نوزوا لویو لوي ندزاق ردنیمم هلیشوف وص ى 1 ناتلوا ريبعت ۱ ۱

 ندنهو یرهوح ردلکد حک یرکذ هدنس هدام رع وبشا كنو و را ریدوق ا

 نا هک رب د حراش ردشلوا بهاذ هنسهدایز كنون هک یدلبا رد هداروا یشان

  ۱هنو تلاصا یعد 4هتغیدلوا عبرا تان كتهداموب هب وبس هکر دنا تباور یح

 رک ذ هدنسهدار عبرا تانب هد باب را ن ناو یدلوا بهاذ هنس هدای ز نایحواو

 دیس هحو یضایو  Eروسز قلعو هل _معف تكنو و و تنمع قینرو

 هدننزو سودرف قونرعو هدننزو لوم قینفو هدننزو لیدنق قیئرغو هدننزو

 یک لکو شایب یک میس یندب هدننزو طبالع قنارضو هدننزو ساطرق قانرغو
 هدننزو روئز قولعو رولک هفنارعو قیارع یرلعج رونید هلاوح ربلد هزانورت

 لوف ىلع ردى هاب ی ۳ نیت رند ی دو روند هب و چاص نشروا #8

 | رونید هغلتوا نالوا ر رتتسمو هزا قورغ شعبلا دنعو رواک  Eو 7 ۱
 یر رهو مات یبادناو ءاسععا قنارغو هواهزاورت ندنغیدمارغوا ٹداوح اویخون  ۱

 ما یا قنا رغ باش لاق رولوا فصو هدهب وبح روند ه ولنق ولد ه زاد ۳ هنا

 عراف رولوا درفه قنا رغ هدارو س هگلتء ةباشیا ةقنا رغو قنارغ اما و

 | روبط هلبتهح ضاب ردمانصا داره ندقیارغ هدنسهرقف یلعلا قیلارغلاكلت هکربد ۳
 | لوش هلیصف كرلتيغ ( ةيقنارغلاو ) ( ةقئارغلا ) رددءاواهییشت هبهروکذم نرم 

 زا 2۳ لاغ هلوا ردبا ناشیرب هنوا یر یی آ اشکلد سن هکرولوا فصو هبوسیک
 وارتافزوک هدننزو هحرحد ( ةقن رفلا) حب رلا اهثیفن ةعانىا ةيقنارغو ةقنارغ 40 [

 (قنرغلا) روند هکم روک رلهنسن كلپا كلپبا نکردا رظن هسمش عاعش حادب  ۱

 وعم یازو تكتف ) قرف ( ردیدآ یداور هدیدروب ماس وم هدن زو ۱ 1

 لر ( قشنلا ( رداکد ی قرخو و ردبدآ هب رقر هدنس اصق ورم لصف 3 ۱

 ليلا لوا ةلظنمىا قلفلا ىلا قسدفلانم لاب رونبد هنفلوک ارق ادا كنەیک
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ERE BE ےس 



۱۷۳ 

 یسهلک قرغ هد هموقم تیآ ینعب اقارغا یا ییفلا ردصلا ماقم مقا هیف قرغلاف
 یدعس هک ربد مجرتم ردغ#ل وا تماقا هنم اقم ردصم ب ولوا ردصم مسا لصالاق

 قلوا ر دصم ندنس هنیص ق رغا هللا دناوز فذح هرکصن دنایب یهحو و یلج
 باصاو ام الس لسو ةعاط عاطاو ةاذا یذآ لوا هحوو ردشلباداربا یغد ینلاقحا

 ردلمعنسم هدنعص وم قیقح ردصم ردصم مسا هکر دن دیبق قاط ق اطاو اباوص

 لاق ر دلمعتسم هنس انعم قم ردل وط کرک یباقرب قارغاو یہا ردیعاعو و ۱

 هئس انعم كیکج هلطارفاو ثدش یاب مدا نک یایو هالم اذا ساکلا قرغا ۲
 اذا سوقلاف ع ز الا ق رغا لاقب روئلوا ریبعت قم ردلوط یاب هک ردلبهتسم ۲
 یتعع هقرغ لاقب رد هنس انعم قو هب وص دوب ( قیرفتلا ) اه دم قوتسا |
 اه دم قفوتسا اذا سوقلا ىف عزانلا قرغ لاقی ردهنسانعم قم ردلوط ابو هقرغا ۲

 هدعب یدبا رل ر اغوب هدنب وص *لوص ید ول وم ندبا دلو هدالپ قلتیق نون اخ ۲
 (قرغلاو)هدننزو مظعم ( قرغملا ) ىدنلوا لامعتساهدلنف اقلطم هلل امعتسا ت رثك |

 ما لاقب رونلوا قالطا هبهنسن شفلوا نیب ماسقتاب هلا شموک هدننزو مرکم ]
 ردلمعتسم هنسانعمقمالبق ابار ىبهنسن رب( قارغتسالا )ىلحمىا قرغءو ةضفلاب قرفم
 لاقي ردلمعتسم هنسانعم كلوک قرلاب هللدشو هبعوتسا اذا "یفلا قرغنسا لاق

 كلك وک و نالوق هلکموب كب ینراق كنهودو برغتسا اذا كصذلان یقرفتسا ۲
 مه*اذاردصتلا ريعبلا ىق رغتسالاق ردلمعتسم هنسانعم قمالیفص بونوط یر ره ۱

 ردلوعفم ر دصتلاو لعاف ریعبلا هدروبم لاثم هنع قاض تح ماررطا بعوتساف هنطب

 مدقنو قبس هنسهلج هدعب بوشراق هیروس تآ هدننزو لاعتفا ( قارتغالا )
 یفوصو اهفبسم اهطااخاذا لیلا سرفلا قرتغا لاش ردلمعتسم هنسانعم كليا ۲

 لاش هلوا هدنسهح رد هم رتص» ON هنسانعم كمکح یرحا هلیسەدایز ٩

 نالوفو كلسک وک هلکموی كب ینراق كنهودو ربفزلاف بعوتسا اذا سفنلا قرتغا ۲
 مارا بعوتساف هنطب مه اذا ریدصتلا ربعبلا قرتغا لاقب رد هنسانعم قلاراط |

 هتسانعم قلق لغتشم هنسیدنک یمان راظنا هلماب ابربلد هوبحو هنع قاط یتح
 اهريغىلا رظالا نع اهبلا رظنلاب مهلغشت یا مهرظن یفرتنت هنالف لا ردلمعتسم |

 شلوا نفع هکرد هنسن دواي ردیعما كنک وک تاد گ هلا هزه نوش راغا دوخاپ : |

 یایردوهیبش هک وک هک ردب رلک دیک و یک نارطف هدېک رتردبا نوکتهدنفوح رام

 هدنرلفوح كرلحاتا یک زبجو ریجا رارروتک ندهرب زج مان اقیراغاندنرلهربزج مور ۲
ONENمس یوم مود وهم مهم ی ا یر دم  

 | هکهیوش ردلمعتسم هنسانعمقلوط هلشایزوک هدننزو باشیشءا ( قاری رغالا ) اهنسل
 (نوقب راغ )اهعمد ن تق رغاهناک انعهدااذاهانیعتقرو رغالاقب هلوا قرغ هشاپهدید مدح ق

 1 نالوا هباق یلصا كنون 2-41 اذا هقرغ لاش ر دلمعتسم هنس انعم كلثا لاقو

 تس سیر



 ینا رطق هارو هدننزو و باشیم | ادغالاو )4 ره ی ) قادغالا ۱ )

 ( ةفدبنلا ) هرطق رثک اذا قدودغاو رطلا قدغا لاقب ردهنسانعم قلوا ناوارق

 قدیم لاق رد هنسانعم قلوا قوچ رک ی. ن زغآ كمدآ رب هدننزو هحرحد

 قرغ لاقب رد هنسانعم قلغوب هبوص هلنیتصف ( قرغلا ) هقازب رثک اذا لجرلا
 قرغ لاش ردهنسانعم تمعصا دوس میا رو بسراذا عبارلا بابلاڼم اقرغ ءالاق

 | هنسانعم قلوا زا یو یتغتسم بویلاف یحایتحا كمدآرو ةقرغلا برش اذا لحرلا

 | رمان ( قراغلاو ) هدنزو فتك ( قرغلا ) یتغتسا اذا نالف قرغ لاقب ردامعتسم

 | قرغیجج كقبرغ رونید همدآ شلواقرغ هبوص هدننزو ریما ( قیرغلاو ) هدننزو
 مام ردهدرطم كل هدننزورصان لعاف مسا یندندعبار باب یک یضمو ی رولک
 | قالطا هنصرا شعاق هبوص هلیسهدایز هدننزو هحرف ( ةقرغلا ) یک مانو قشاعو

  هکردیساكنیدصم هفوک ( قورانلا ) یرلا ةباغف تناك اذا ةقرغضرا لاقب رونلوا

 | حوت نافوط هلنلوا ندنس هش وکرب كنآ رونن ناروفاریز ردقحهلوا ینیمز دارم
 ] تیدح قو ةب اهنلاقو حراشلا لاق یدلوا قرغ هیوصنداروا مع بولوا عقاو

 | ثوغب كله هبفو رونتلا راف هنيو ازف ةفوكلا دم رکذو هنع هللا یضر ىلع

 | هنس هلوقم تبرشو دوس مار, هدنزو هفرغ ( ةقرغلا ) قوراغلا وهو قوعیو
 | نادم هدنراید نی هدنن زو رفز ( قرف ) هدننزو درص رد قرغ یعچ رود |

 | فزغ ویو رد هبرقر هدنن زو قرف ( قرغ ) ردیسا هدلبرب صوصحم هنس هلیبق ١

 ۲ ردند اروا قرفلا هلادبعن زومرح ندننئدح ردهلا همجعم یاز هکردلکد ینععم
 1 هراز هجا قشپ اب هنضاس هدنحا كنغوبق هط روم هل ممک كني ( ؛قرغلا )

 یئ ندنمهو یرهوج رد دناز یسمه اریز ردهاغموب یرکذ لحم كنوبو رونید ۱
 تس ' هدرو باب ص وصح ید فلوم هکر د حراش یدلبا خر هدنب اب همه |

 1 هدننزو هحرحد ( ةاقرغلا ) یدلیاهیننهنس هدایزكنء رم هداروا یرهوحو یدلبا

 لا ردهنسانعم قلط روع هطروع هللا راز هجا نکلا زسفوبق هرمشط قواط

 ] هدنزو رییز ( قبرغ ) سباب رمشقاهل سيلو اهتضاب اذا ابنضیب ةحاجدلا تاقرغ
 ۱ . قلآ دوس محا رب هلیصف كنيغ ( ةف رغلا ) ردیدآ هر د رب هدند روپ میلس ون

 فنك ( قرغلا ) ةبثك هنم ت ذخا اذا ةقرغ نیللانم تفرغ لوقت رد هنس انعم
 ا شغ روق ند هنسنو هکر دند انعموب یدنلوا رکذ هک ردهنسانعم قیرغ هدننزو
 " رونلوا قالطا توصلاقرغ همدآنالوا شلسک بولیغوب یسس ندتمرغاچ هلغموا
 شوقر, هدننزو لاي رج ( قاي رغلا ) روعذم هعطقنمىا توصلا قرفل هنا لاقب
 | هقرغو هقرغا لاقب رد هنس انعم قوب هبیوص هلرسک كنهنمه(یناررغالا ) ردیدآ

 [ةرغ تام ز زالو ] یاعت هلوف ماو زاوا لانا ین الث هدانعم وب ینعع ءاملا یف |
 بس سس سس سس بس بس سس

 قرفلاف



 Sera اه جت صحیح

 | كتهوماذام لوقت رد ا قعارغزا هغلحا رکو لاس یدآ ر هد رو هعرخ له
 | رونید هنسيبقو هنسبلپ نکد هلبصف كنيع ( ةقيءلا ) قابعلا ق ك ىر یا ||
 | هقاع لاعب ردتفل هدندنُفل ق وع هلیخف كنیع ( قيما ) هنسانعم رضلا لحاس |

 ۱ نم هبیص یا هقیع ذخا لاقت روید هنهصح وصو اقوع هقاع یعع اقیع هقبع

 ۱. هرو لی( قیبشلا") زر دنا زازاو ارز دل رنک یی (
 | رب هدننزو موبق ( قویعلا ) توص اذا لحرلا قیع لاش رد هنس انعم تیلسس

 قوع قع ار ز ردا و یواو یدشلوا رکذ اتقآ هکر دعا بکوڪ "

 1 رولک هد هثسانعم 0 ۱

 | لعکمو كحوب یرل زوک هدننزو هذفنق ( ةفربغلا ) (+ ةمجحملا نيغلا لصف *)

  ةأما لاقب روئلوا ریبعت ولزوک سوساج هکرونېد هنوناخ نالوا هایس تبانب ېک |
 ۲ هدننزو روبص ( قوبغلا ) امهداوس داوس ةددش امهتعساو یا نینیعلا ةقربغ
 | برش لاقي ردیلداقم حویص روید هنس یمهلوقم دوسو هداب نالبصا یقو ماشخا

 لاق ردهنسانعتمرحا قوبغ هدننزو قبس( قبغلا )یدعلاب برشیاموهو قوبغلا ||
 ل رد هنسانعم تكمجا قوبغ ( قابتغالا ) قوبغلا هاقساذا لوألا بابلانم اقش هقبف |

 | ناکم مسا هلیصف كنابو ىم كيم ( قبتغملا ) قوبغلا برمشاذا لج رلا قبتغا لاقب
 1 ناب ) هنسانعم كمحا قوبغ رولوا ییهردصمورونید هل كج هصاقوبغ رولرا

 | لحر لاقب رونید قبغ هدننّوم روند هبیئک نا قوبغ امد هدننزو ناشطع
 | هکر وند هيا لوش هلناضف ( ةغبغلا ) قوبغلا برشی ناك اذا قبغ ةأرعاو نافبغ _

 هرزوایجگ روا نوجا قمروط قردنویب كزوکا نکچ وص ندوبقو نروس تفچ
 قغاص یندوس ماشخا هدننزو لعفت ( قبغتلا ) رلردبا دنب هب هبشخ نالک یروقرا
 هیوص قوچ هلنیتصف ( قدغلا ) ینعلب بلح اذا لحرلا قبغت لاقب رد هنسانعم
 | جش ندظافح قدغ نب لیععسا نب مشب نب نسحو ریثک یا قدغ هام لاقب روید
 | لاق هنسانعم قلوا ناوارف ییوص كراك رولوا ردصم قدغو ردیخش یتغلادبع
 | هدهنیدم هلتفاضا ( قدغ رشب ) توزغ اذا عبارلا بالا نم اقدغ نيعلا تقدغ

 | راطب ( قادیغلاو ) هلبصف كلادو كنيغ ( ناقدبغلاو ) ( قدیغلا ) ردیدآ وبق رب

 قدیف بابشو باش لاقب رولوا فصو هفلناوحو رونید هلاوج هزانو رت هدننزو
 | لحر لاقب رولوا فصو همدآ نسحمو مرک قادیغو ما یا یادیغو نافدیغو

 | سرف لاقب رونید هلآ نوزوا ولعرک و روند هنسبرواب رلک و مرک یا قادیغ |
  نافدیغباش لاقت رونبد هناوح هزات نالوا قلا مرک ناقدیغو لی وطیا قادیغ

 ۱ هنسانعم تاسیح رونید هرانالب هلیصف كنيغ ( قیدایغلا ) قلخا مرک مان یا [



 روما هقوعت لازال ی قوه و لاق هلوا ر دنا قوع نا یک ا ۱

 ] هدانعم ییاو روند همدآ نالوا رروتک هلعف یثیا ییدلبا دصقو هتحاح نع |

 1 (قوع)ردیدآ عنصوم رب هدهماع هدننزو هزه ( هقوع ) ردتغل هدیدیدشت واو
 | حشو كلام نب رذنم ندفلس یالضف ردیعما نطب رب ندنس هلیبق سیغلادبع هلتینصف |

 ] لوقت ردلمعتسع هنسانعم قلجآ قوعو ردندرلنا نايقوعلا ناتس نب دمع ىراخلا
 | لحجر لاقب رونید همدآ چآ هدننزو لجح ( قوعلا ) عوجلا ىا قوعلا ینذخا

 [ حو ( قوع ) ردهباکح ندننوص كنەغرق ( قاع قاع ) عئاج یا قول قوع |
 || جوع هک ردیعسا یردپ كنهسک مان جوع نالوا هدزنابز هلتماق لوط هدفلس هدننزو |

 ردشلکب یرلعد قنع هنع نب جوع كسان ةماع ردلثم بر هدتماق لوط قوع نب

 رونید هئوص ندبا روهظ ندننراق نک رروب كنهاد هدننزو بارغ ( قاوعلا (

 ائاد كناشکهک ردیعسا كبک وک لعتشمو نابات یزمرق رب هدننزو مویق ( قوبعلا ) |

 رجا وهو قویعلا علطلاقب لا مدقتهایرثو بودیک هجدرا كنایرث هدنفرط غاص |
 یرلک دید ناربد هروک هننایب كحراشاههدقتبال ایرثلا ولتبنمالا ةرحلا فرطف یضم

 قوبعنوهکیدلیا عنمو قوعندنافالم هللا ایرت یرلن آ هلغلوا هدننایم ایر هلا رلبک وک |

 یرهزاو ی دنلوا ماغداو بلقنم هبای واو رد هدننزو لوعیفو و راپ دليا قالطا ۱
 بولاق هدنامردهاد هدلوب هلل رک تكنءهدرمه ( قاوعالا )رد هدننزو لوعفب هدندنع

 یا لر زد هانم :قلاق همی وا فولیک نادری هلکفک ونهار داژ دوای |
 ناقفخ هدننزو نسحم ( قوعلا ) رفسلا نع ترح ىنعي عطق یادازلاوا ةبادلایب

 لاقب رونید همدآ جاو قفخح یا قوعم لحر لاقب روند همدآ شمارغوا هبلق

 ا لاعب رد هنس انعم كغلكا بونلایوا هدننزو لفت ) قوعتلا ) عئاج یا قوعم وه

 | رک ذم روند همدآ نوزوا هدننزو رهوج ( قهوعلا ) طب اذا لحرلا قوعت

 اگردیدآ .روفب رنو لی وط یا قهوم ةماو لحر لا" ووتو نالطا هتنومو |
 ا هزوک وا قشمارق لئام ههایس ینولو رونلوا تبسن اکا را هود یوص

 | ین دروزالو رونبد هبهغراف هراقو رونید هشوق یرلکدید یجقنلرق غاطو رونید
 1 ردیعسا هب وب ولردر هیدش هدروحال لوقىلع رونید هرج> ناثلوا ریبعت دروحال

 ردةح ه وا ىدا والاف وبق هکر وید هن و)نالوا هعنسا رقبولوا هدنکنر هاو

 م هتنالوا نوزوا كنشوف هود ولکنرزوب و رونبد هبهود واب وت هایس هدندنع راضعبو

 | (نافهوعلا) ردبسا رازنجو رارزود یای هکرونید هنس دب نک كنجاغا نیفو رونید
  یرارادم ردرلقسننم یرغوط هنب رانای كنادقرف هکردبکوک یا هلیس هب هبنش
 ۱ ۱ رد تنم فو کج هدننزو لقبم ۱ قبعلا ) رد هنشارو هاج بطق



 ۱ لاق زیطمتس هند اهن فای و ربتعمو بوغرم دننب بوریک هنیلف كنجوز نوناخ

 | ندلوعفمو ردانعم لصاحانعموب هبلغ قصلت یا اهجوزدنع تفالالو ةأرملا تقاعام
 بیک رت لصا ردلمعتسم هلبس هلک تفال هشيم و ردلمعتسم هد وب هلا اغتكاا
 | رد هدنردقت تقصالیا هدنه تفالالوریغلایلا ةبحاورظنلا نع اهجوزةأ رلا تقاعام

 صیصختو مصح هنس و دنک هلا فرص ندنبحو رظن هربف ینج وز هرم ینعی
 | رد هنس انعم قاصتتا ةقایلو ردم زاتسم یرابتعاو عقو هدن دنع هکر دکید یدلیا

 | قوه هدرانوب ( قابتعالاو قبوعتلا ) ردصوصخم هیفن ماقم هشيم رویم بیکرتو |
 هدننزو فنك ( قوعلاو قئاعلا ) هقاع ینعع هفوع لاقي رد هنس انعم كما فرصو |

 ۱ ل وقت روند 4 هلغشمو عنام ندیا ف رصو منم بوب وقیل آ ندشیارب یک قوع

 كن هر یی ) قوعب ( لغاشوفراصیا قوعو اک مضلاو عفلبنوعو قئاع ینقاع ۱

 ۱ ردبعا كتب ی رلکدتبا شنسرب كنموف مالساا هيلعو انيس ىلع حون ترشح هلیعف

 | لولح یدیا مدآرب ییوغمو دقتعم كسکره نداحص هدفلس قومی هکیدید راضهبو |
 | فساتم تب اغباڪا سان هرکصن دق دلوا دواخلا راد مزاع هلید وع وم لحا

 بودیا تصرف مانغا نيعل ناطیش رای دليا با رطضاو عزج ب ولوا راتمو |
 بارح مهدبا ليثبت یتروص كفومی هرس بولک هرانآو لثت هننروص مدارب نامه

 | هلکلیا لیوستود زسهلو هبلست هلا هدهاشمیآ هدزامن ره هک ات زسهدبا بصن ؛عماج |

 | ندیاتافوهرکصندن آو ینتروص كقومی روفسمنیعلسپرلیدلیا ناسعتس!ینیآر یخدرلنآ |
 | ءرلنآو رای دلبا عنو هنب رابارحت بوزود اهنیعب ینرلت روص كن الص رفن یدب
 | ندننهح ى رايت كنیدادحاو هابا یرادالوا هلامز روم رلیدلوا ردیا میظعت اد ۱

 ۱ ذاضا مانصا كرههد ىدا راردبا تیدوبع هرلنو نمدادحاو "ابا هل رلاوا لفاغ

 | منم ندنتهح یهنسن رب هکر دیعج كنەقناع ( قئاوعلا ) رلیدلوا ردبا شتسرو ۱

 هئادحا نم لغاوشلا یا رهدلا قئاوع هنمو روند ههلغشمو هنلاح ندا قوعو |

 قیع قبل قینع لاقب روئلوا داریا اعابنا هتسهک قبس هدو دیس.( یا ]
 هدنوب روند هیسک ندا اف قوع ندنحوک ندنشیا اکاد يسا قبعو عابنا

 ثسرتو قیوعت وذ یا قیعو قیع لحر لاش رد راج هدهلبصف كنهددشم یاب

 بنع ( قوعلاو ) هدننزو درمص ( قوعلا ) یدبا قویعو قوبع یلصا كرانوب
 قوع ندنلاصمو روما اياد یسا هدرانوب هدننزو هزمه ( ةقوعلاو ) هدننزو
 ۱ رد هنسانغم قوعو قیع یخد و هدننزو ربق ( قوعلا ) روند دمدآ ندا طیشو

 ۱ مهرومانع سانلا طب یا قوع لحر لاش رونلوا قالطا همدآ ققروق لوق ىلع

 | لفاشو قثاع هدننزو درص ( قوعلا ) رولوا عج ندنظفل قئاع قوعو نابجوا
 | حلاصمو روما ین آ اعیاد هکر ونبد همدآ لوشو روند همدآ ققروقو دی ۱
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 ( قینعتلا ) ةعفنرم 7 ةقثعم دام لاق او و رونید هی هبتو هنمرا بک و

  بوبهرواق ندننویب هک ایوک ردهنسانعم قلوا هلاوح بوبروب هنبرزوا مكن هسک رب
 | یغوجف كنامرخو فرشاو یشم اذا هيلع قنع لاش یک رروب نوجا قوط

 | قمارغوا هرمشط دعقمو تلاط اذا لخلا ریفاوک تقنع لاقي رد هنسانعم قمازوا |

 ۱ بونلهحالا ردق هند یغروق امرخو E اذا هتسا تقنع لاق ردهنسانعم

 | یدآرواهمه نم ابیرق بیطوقلا غلب اذا ةرمسبلا تقنع لاقب ردهنسانعم یتلشب هغلوا
  بوتودیننوس كنهسک رو هبیخ اذا انالف قنع لا ردهنسانعم قلق مورحو بئاخ

 | قف اخ تلغد تلا اهنع هللای در هلس ما ثیدح هنمو رد هنسانعم قمقص

 ناک ام ] مالسلا هيلع هللالوسر لاقف ابی نيب نم تذخاف تمقف انلند تحس اصرق

 هبیخ اذا هفنعنم اهبنیختوا اییرصعتوا اهقنعب یذخأت یا [ اییقنعت نا كل یغبن

 هافلاباهیفنعت یور ولو فینعتلاو ةفشلا وهو كينعتلا نم اهیکنعت یورو رکذ اک
 لعاف مسا ( تاقنعلا ) ردیدآ كحوب رب هدتنزو هلدحم ( ةقنعلا ) اهجو ناكل

 1 ( قناعثلا ) لاوط یا تاقنعم لابج لاقي رولوا فصو هرلغاط نوزوا هلیسهبنب
 | رد هنسانعم قلراص هنبرانوس كنبرب یرب هدننزو هلعافم ( ةقناعملاو ) هدننزو لعافت

  ردصوصخم هتموصخ قانتعا هک هتل رد هدقلراصهدننعنض تبحیک قوشعموقشاع رانو

 اقناعت لاق رولوا لمعتسم ید هدنعطوم رخ امهدحاهجمهاک هروک هنا تكحراش

 هننوبكنبرب یر یخدوهدننزو لاعتفا ( قانتعالا ) ةبحلاب هقنع دحاولک یوتلا اذا

 یرب هلنلوا صاخ هتموصخ وب نکل ردنوحما تک راشم هک ردهنسانعم قلراص |

 برحلا ىف اقنتعا لاش رولوا قعثراص هنیزغویو بوبهرواف ینرانوی كنبرب |
 ندبا ناعل بارہ هد هبداب هلیس هی لوعفم مسا ( قنتعلا ) اقن اعت ینعع اهوحو

  هلارس ایوک هک روند هنحوا نیروک بوقج تن موق ید ازوا نو زوا ندر,
 اإ ردهنسانعم قموقیلآ ندشیار یهسکر هدننزو قوس ( قوعلا ) ردشلیا قانتعا |

 || كنيعردردصم لصالاق رونبد هصخ نابلوا یعفنمو ريخ هدحار قوعو هطنتاذا |

 یمان امادو هدنعربخالیا قاوعانم قوع وه لاقب ردناوعا یعجج ردزناج هدهلیم |
 | ۱ قوع نالف لاغب رونبد ید هقوع رولواقالطا هصح# ندا عنمو فرص ندربخ |

 | یرللوق قوع رخآ كلذ نوکیال كرلب رعو ربخانع سانلا قوعی ناکاذا ةقوعو
 6 قوع هک ردکعد نوا ردق هنتابن كن امز هک ایوک ردلمعتیسم هنس انعم رهد رخآ

 ح جاغرو كن هردورک ذیساک رولوا هنس انعم قثاع قوعو ردنقو ییدنکوت هلربخات و

 دوخاب ردبدا E هدزاجحو هح رعنمیا یداولا قوع اول لا روند هنب رب

 قوعو رد *دشنزو مرج دوش ایدلبا طلخ ران دیا منم دوخ ای رد هلعح هدنوب
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 . ( ضرالا قانع ): روتلوا برض هدک دشود هت هقیاضنو تلف نکیا یحاص اخرو ا
 . ردقح هلوا یرلک دید قلوف هراق هدیکرت رد روناج یرلک دید شوکهایس هدیسراف
 ند هبهاد هلذلوا یسبج ربخ كن السرا بودیک هعکوا نالسرا ائاد روزم روناج

 هبهادلابیاضرالاقانعبو قانعلاب ءاج نولوقب راردیا هبانک ندعیظفو دیدش ماربو
 لامعتسا هنسانعم یدیمونو نارسخو تبيخ هل اه هقانعو قانعو ددشلا مالاو

 هدنطسوكیکوکی دب یرلکدبدشعن تان و بېخ ابیاهقانعلا وقانعلابنالفءاجلاغب رونلوا |
 قالب کیا قانعو یدنلوا لیصفت هدنسهد ام دوف هک هتنرونلوا ق الطاهبک وکنالوا |

 لها براح نیح امهذع هللایضر رمعل رکی یبا لوق هنمو لبق روند هنلام تاکز |

 | مالسلاو ةولصلا هبلع هللا لوسر ىلا هنود ۇي اوناک اع اق انع ینوعنم ول ] ةد رلا |
 تنهباهن هکربد مجرتم ماع ةاکز وهو ال اقع یوربو نیماع ةاک ز یا [ هیلع مهتلتاقل |
 یانعمو یعفاش ماما ردق الغوا یثید شماعا مات یتشایرب دارم ندقانع هروک هناي |

 هلاک ز لام قالی یکیا راضعبو یدلوا بهاذ هنن وحو كن هقدص هدلاضم هللاذخا

 كنسرف ىلحابلاو رع نب لسم قانعو رونلوا قالطا هفللیرب لاقع هکدتن رلیدتبا ربسفت |
 ليم رب یک شاط ییکد یعب كن هب داع هراثم ر هدانهدو ردبدآ عنضومر و ردیسا

 حابشالل یغبلانم « هناک نیفخاو ىلع اف قانع « وبشا همرلاوذ هک هتن ردیدآ كعدق |
 ردیسا ید اور هدنضرا یسهلبق یط قانعو ردشللا رکذ هد » عاصم

 هدند روب یسهلیبق ینغ هدنن زو هاصس ( ةقانعلاو ) ردیدآ عنمومر ( ناقادنعلا ) ق
 كروناج یرلکدید یناج الرثو یناشوط برع هلبرسک كنون ( ءاقناعلا ) ردوصرپ |

 روکذم یناشوط برع هدنن زو لعفت ( قنعتلا ) رونلوا قالطا هنر ندنرا هو |

 یتشاب ناش وطو *افناعلا لخد اذا عوبریلا قنعت لاقي رد هنس انعم كمریک هنس هوب |

 بن ر الا قنعت لاش راد هنس انعم كميس بوم وڪ هيس ه و ین وی |
 كنظفل قونعتو ردیدآ عض وم رب ( قیناعتلا ) هرجحق هقنعو هس أر سداذا |

 ( قانعلا ) رونید هرب یلق اربط قشم وب هلیعخ كن" ( قونعتلا ) رولوا ىج | |
 تح ارو قجآ کشا ینعی لزوک یشی و ر وب ی رلک دید قنع هدنن زو بارحم |
 ( قانعالا ) قنعلا ديلا یا قانعم سرف لاقب رد قیئاعم یعجج روند هنآ نالوا |

 كاك و عرسا اذا سرفلا قنعا لاقب رد هتسانعم كلیا تعرس هلرسک كنهنمه |
 ةدالق هقنعق لعح اذا بلکلا قثعا لاقي رد هنسانعم كما هدالق هنندرک |

 هلبنسعلطو لاط اذا عرزلا قنعا لاقب ردهنسانعم قمقحیسهلبنس بوتلپ و نیک او

 قمرواصقاربط لبو تباغ اذا ایرثلا تقنعا لاق رد هنسانعم قاب یزدلب رکلواو ۱

 لوش هدننزو نسح ( قنعلا ) بارتلا ترذ اذآ حیرلا تقنعا لاقب ردهنسانعم ||
 اقلطمو هلوا زودو قشمو یسلاوحو فا را هک رونید هر كسک وب درسو تب
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 3 ) قئعا تان ( رددحم قنعا ی مهاراو روند هبلک نالوا ضا هدننوس و

 اا هدنرع راعشا هلرللوا ربلدو بوخكي هکردبرلرق كناقهد لوم زمان قنعا هدفلس |
 قئعا تاش هرلقارسق نالوا یرللود#ل رنیآ رور ی رلکدید قثعاو رول وادارا ۱

 | * ثاجرسم قنعا تانب لظت * وبشا كرعاش ما رجا نیو رعو رونلوا قالطا

 || هروک هناي كحراش ردرسفم هلتیرویع نیهجو هدنتی « انیدتفیو نحرب هتیّورل |

 هلتتسانموب ردیئوم كقنعا هدننزو ءارج ( *اقنعلا ) ولوا هلیسهین لوعفم مسا |
 | || لوهجو نالا فورعم هکردشغوا قالطا برغم ءاقنع هشوق یرلکدید خرس |
 | هناي كحراش هکربد مجرت» یدنلوا رکذ هدنسهدام برغ هک هتن ردشوق ےجلا |

 | ندروزم رئاط قالطا ءاقنع هب هیهاد نکل رد هلل رابتعا هبهاد بنات هروک

 ۱ قرهلوا یثید ادتبا هکر دیکیدلبا نام هدنسهدام برغم دریتفو یحاو ردعرفتم ۱

 | .یکرت ندکنر هنوکز ویوا كلذک یتءاخضو مظع كنس هنح هحرک ردششوا قاخ

 تحاح هرلنا نکل ردنکم ید یرابتعاو لیوأت ربط تعا هک ایوک هل راتهح
 [ دوخاي ردندلیبف ماض ةقانو لصا هيل ینبصوت هلا برخم نالوا رک ذءو ردقوب

 ۲3 راردا قالطا رکذ هریک هوش رلبرع ارز ردلوجحم هننهح ماظهتسا یریکذ
 رردبا قالطا لحلا رکذ هنر لستر كو یراکدید بوسعی كنم یرآ الثم

 نب ةبلعث ندناسغ كولم ءاقنعو رونلوا هبانک ند هیه ادو تذآ هللا اقنع و

 هلاوح هنفارطاو كسکویو ردشلوا بقلم ندننیدلوا نوزوا یندرک ردیبقل كورع |
 ردیبقل كربءار ندهعاضق "هلیبقو رونلوا قالطا هيه نالوا هدنشاب كغاط نالوا

 || كن هردرب دوخاب كرارب هدننزو یرمشب ( یقنع ) ردرعاشرب ءاقنع ناو

 تنهسک کیا شعثعراص هننوب كار یر هدننزو ریا ( قیثعلا ) ردیسا

 هباودرتاسو هود هلاینصف ( قنعلا ) هقناعم یا هقینع وه لاقب رونید هنبرب ره |
 لر هنشودهرپ بودنوس ینرانویب بوجآ ییرابدآ هکرونید هشیوروب هنوکر صوصخ

 هد زاجح قیرط را ررو همسر لوا هلتعرسو طاشن ردنرابع ندنشیو روب نیکشا |[

 لواوردشلوا نم دوهشم یرلک دیروب هنوک لوا بولک دطاشن رلهود هرجا هک |[
 راروب هديا ناربط راروپ هديا نا ردیا عطق هلشپ وروب لوا یابابیب ناردو رود |

 ردصم قنعو هب ادلاو لبالل رطبسم رپسوهو قنعلا لبالارپسن لاقب رونلوا سايق
 بابلا نم اقنع لحرلا قنع لاقب رد هنس انعم قاوا ولنویب نو زوا مدآرب رول وا
 قنعا یعجج ر ونید هغ الغوا ینید هدنزو باح ( قانعلا ) قنعا ناکااذا عبارلا

 را هفا امدقم ىنعي « قونلا دعب قونعلا « للا هنمو هلبع كنبع رولک قونعو

 تعسو هسکر روب م لئم ردکعد یدلاق هرلف الغ وا یشید ی دم نکیا یحاص ۱
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 یعض كنبع ( قثعلا ) نق ذلاو یلفسلا ةفسشلا نيب تاربعش یهو ضب تارعش
 || دیح رونید هنو هدننزو درم ( قنعلاو ) هدنزو ريما ( قینعلاو ) هنيتضو |

 لاقب رونلوا قالطا هموف ىاسؤروهعاج یا سانلا نم قنع یناا لوقت رونلوا " 
 | كن هبنکشا شركلا قنع و فارشا یا قانعا مهو مهسبر یا هموق قنع وه

 ریسخو رب ریخا قنعو ر دیسیغاشا كننسرنب ندوک دارم هک ردنرابع ندنلفسا ۲
 | هنم ةعطق یا ریخلا نم قنع نالفل لاق روئلوا قالطا هب هعطق ر ند هنسحو | "

 | وا الاغا مهرثکا یا [ ةيقلا موب اقانعا سانلا لوطا نونذ ولا ] ثيدحلا هنمو ۱

 | ىي ةنجلاىلا اعارسا یا ةزمهلا سكب یورو قنعلا لوطب نوفصوب مهنال اسور |
 فر هوا رهظم هنب رل هعطق هنسح لاعا د زا ند لج ی هصز نذ و٥ هدتمایق موب 1 ۱

 | هدننس دج تما هلکلیا لج هثسانعم تاداسو فارشا راضعب رل رولوا روشحم |

 | ینایعاو هاسژر رلبرع ارب ز رولوا كعد رارونلوا مشح قر هلوا تاداسو یارمشا " 
 هلغل وا یو ص هد هل رسک كن هرم رو نم ظفل و راردىا فیصوت هلفا_ءعا لوط

 | یهورک نذ وم هفئاط ندبا تعرس هتنح هدای ز ند هلج نینل وا هنسانعم عارسا
 ۱ هد داحا بنک حورش راردا ۵ ۵ ید هحو هن وک قلا هدنو و رولوا كعد رولوا

 ىلع كلذ ناک الثم راردبا بانک ندنلوا كن هنسن ر هللا قنع راب رعو ردطوسم |

 لئام اکس رلنآ راربد كيلا قنع محو هنسانعم رهدلا مدق ىلع راربد رهدلا قنع |
 | ( قنعلاوذ ) ردراظتناو هحوتو لیم رادم نویب ارز هدر, كجید ردرلرظتنمو /

 | رب و ردیبتل كن هسک مان حولم نب صاع نی دب زی و ردیبقل یسرف كدوسا نب دادقم |
 | نوجخب دلوا نيلاق ینویب ردیبقل ىلجلا لاله نب دلی وخو ردیبقل یاذح رعاش |
 كنهزمه ( قانعالا ) ردندنساسر هیلهاج قنعلا ىذ نب جاجح یلغوا كروب نمو |
 | كراك زوز هلی رط هشت هک ر دیدانعم وب یدنلوآ رکذ هک ردیمج كق 0 6
 | ىاجرلا قانعا تلبقا نولوقب رلردبا قالطا حیزا قانعا هنب رلیدنزون ناغا هباوه |
 اهیلعو تماج لاقب روند هدشنلادرک هدننزوهسنکم ( ةقنعلا ) اهجاجتنم عطسام |

 روئلوا قالطا هننفب موق نوزوا هجا ناک هدنرکوا قلموق كوو ةدالفیا ةقنعم |
 | ) فینعلاوذ ( رار د لامرلا قیتاعم هدیعچ ار ز ردقلوا هدانعم نالوا سابق هدنو و

 | (ةغنعملا) ردوصرپ هدنبرق لجمال رجاح ( قینعلا تاذ )ردعضومرب هدننزو رییز ۱

 | هدنآ هلذلوا قاروقتیانب هکرونیدهرب لوشورونیدهنسهچرابایق یرکوبهدنن زوهلحم
 | موي برعلانیی(قناعموب) هتودجل هب ماقمال یا ةقنعم دلب لاقب هیلوا لباق تماقا

 | لاقب رونید هناوبحو ناسنا وانو نوزوا هدننزو قجا ( قنعالا ) ردفورعم
 ردرلب وسذماکا هیقنعا لویخ هکردبعاكت آ رفیآ رو قنعللیوطلایا قنعا لحر

 نسب مس سس سس سس سس
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 ید هیقاع اک او رډدآ تابتر هدننزو ید قم ) ران هلنیتم دوخاپ

 1 مان ىلذهلا بیّودوا هدب آ هکرد یا كصرا لوش یقعو هدنزو هيام روند |

 ۱ « یبوا قملا اخا تیارال * وبشا هدنس هر هلغغ وا لمف یدمه و راب كرعاشر ۱

 . ] یتظفل قع هدنوب رلعبو ردشلتا هیدن هليتيب « جشلا بلغالا یرهظ درفاویمه |
 ۱ | هلبابلح هلیصف كنهمه( قاعالا ) رلیدلیا نایب هللا هردرو تياور هلی كنيع |

 ۱ ۱ را لیحو جم اعاد هلغل وا هریثک هایم بصع ییعز ردهدلیرب هد هړک اطنا

 | اضق ما قع نانلوا رکذ افنآویو رولیکح هحرادقمر هدنمایا فیص تدش نامه
 ردبسهوا كت یرلکدید یسوا قعالاخ ردشغلوا عج هل رابتعا یسازحا ردفح هلوا ۱

 نالق هدمولط هلاصف ( ةقمعلا ) ردبرافالشق كنسهفئاط دارك | نالوا نيشن ج 1
 | هب هل لاقل ردهنسانعم قافصساو قح هلنیتعق ( قمعلا ) روند هنخشالب غاب |
 ا | ( قاع ) رونید هبهود نابلتوا تابنما قع نانلوا رکذ ( قماعلا ) قحیا قع |
 ا أ ( قاعالا ) ردیدآ یداورب هلیصف كنءرمه ( قماعا ) ردعضومرب هدنزو بانک |

 ۱ (قبمتلا)فقیع اهلعح اذا ثبلا قعا لاقب ردهنساتعم قلق نرد هلرسك كنه |
 ا  كلبا رکفو رظن نرد هدهنسنرو اهقعا ىنعم رثبلا قع لاق ردهنسانعم قاءعا

 أ غلب اذا رومالاف رظنلا قع لاق ردنرابع ندناعماو قیقدن هک ردهنسانعم |

 اإ اهلعحاذا رثبلا ققحا لاقي ردهنسانعم كليا نبرد هدننزو لاعتفا ( قععالا )
 ۷ همالک ق قیمت لا هنمو رد هنسانعم ليلي رد هدنن زو لعق ( قتلا ( هقبع

 ] هکردبدا موقرب ندندالوا قیلع هليحةكرانبع ( ةقلامعلاو ) ( قیلاملا ) مطتاذا |
 نا هدننزو ساطرف دوخای لیدنف قیلعو ید راشم وا قرفثم هدالب فار طا

 ه ر ا بح ن دنس هية دأع موق هکر د حراش ردمالسلا هيلع جون ن ماس ن مرا ن ذوال

 ا هحرحد ( ةقلمعلا ) یدلا ته تولاج یدیا راردبا نکم هدنراید ماش رلیدیا

 ی دلا ىلع لاش ردهنسامعم كءا عفد هالاهسا لوفلع كلئدح و تم هشیا هدننزو

 1 1م لاقب رد هنسانعم كلو نیرد یزوسو ام یرلا وھاڑا حسو لاب اذا |
 ا تف رظ هک روتید همدآ لوش هدننزو ساطرق ( قالملا ) قع اذا مالکناق |

 1 هفرظب كعدخ یا قالع لحر لاش هلوا ردا عدنحهو هتشرف یسا هلنکازبو

 | یروقجزاغوبهکرون دهروقجکدنناپكبوک هدنسیغاشاكنظب هدننزوهقد-(ةقدنما)
 ٩ ر هدننزو رفعح ( قفنعلا ) ردفح هوا یروقج كب وک دارم رول وا هدنزرط |

EA,هل:ادود انار هک ردندانعم وب ردقح هلواهنسز فیفح داره هکر وند هنتفح تن  

 3 اعا سم فلوم روند هقفنع هنب رالت لاقص هعقیفخو هحزا نتب هدنفلارا ككا

 ردمسانعم كن هقفنع تشخ ار ز فیفخ یا قغدع یش لاق ردشلنا ریسشت هرزوا ۱

 1 ل ر قنوم كنظفل قفاعر لقو ف فح ا دلا نفنع لاقب
 بو ہما د فان



NOMS, 

 ردنرابع ندکلیا كرل هلو عطق ه هکر دمو هد هنسانعم قلف قلعم یبهنسن
 ىنا بولقلا لاعفا قيلعت هنمو هکرتب ملو همرصی ملاذا قلعم هماو هما قلع لاقب ||
 قسشع كمدا ر و هلزا اذا بابلا قلع لاق رد هنسانعم قماببق یوبق قیلعتو |
 ایحااذا لوهعا ءانب ىلع ةأرما نالف قلع لا رد هنسانعم قلوا راتفرک هنتبحو |
 رد هنسانعم قععا بوروعک هتدشر یهدسذرب یجدو هدننزو لعش ) قلعتلا ( ۱

 ردهنسانعم قملوا راتفرک هنتحصو قشع كمدآرو اقلعم هلعح اذا *یشلا قلعت لاق
 كيوب رب یدو هدننزو لاعتفا ( قالتعالا ) اهبحا اذا اب قلعتو ۲ ًارملا قلعت لا

 ( قلعنملا ) هبحا اذا مالغلا قلتعا لاق رد هنسانعم قاوا راتفرک هنتبحو قشع |

 هنمو روند همدا ندا شيعت هل رادقم قمردس ینعی هللا هقلع هلیس هیش لعاف ےس |

 ماعط مدآ ندبا شیعت هلل رادقم تبافك ىعي « قنأتلاک قلصثلا سيل « 8
 برضم ر دلکد ېک هسک ندبا لوان یکیدلید بودبا ماشهاو قیقدن هدنصوصخ ||

 ن ناو لس ۳ ی قالع ر .دندمالعا هدننزو دادش ( قالع ) ر دمولعم لث |

 ند هیلهاج ةانم نب دعس نی باهش ن قالعو ردرلثدحم قالع ن ةديبع نب نیسح

 رگدو ويف لايتم ( قملاو ) هليو یصف كنيع ( قحلا ) رد هك رب
 رئبلا قع لاق ردرابع نددعب یرغوط هند هکر ونید هنکلنب رد تكتنسهلوقم |

 لاق رد هنساذعم قل وا نی رد هدننزو هقاج ( ةقاعلا ) اهررعق یا اذک اهقعو
 هلع كنیع قعو هفاعو ةريعق تراص اذا سماخا بابلا نم هفاع رئبلا تت۴

 افعو هفاع ىنعو قیرطلا قع لاق رولک هنسانعم قلوا لیوط دوخای دیعب لوب

 ىد ر دفصو هدننزو ريما ( قیمعلا ) افیع ناك اذا عبارلاو سما بابلا نم

 باع رولک قعو هلنینعن رولک قع یعج رونید هنس هلوقم نکد و وپق نی رد | ۱
 یا هقيع رثیو قیع رح لاقب هل رک كنيع رولک قاعو رولک قیاع و هدننزو و
 لاعت هلوف هنمو رونلوا قالطا هلو نالوا زاردو رود دوخای دیعب قیعو ةربعق 1

 رثبلا هقاع دعباام بعکتلا ق لاو لب وطوا دیعب یا | قع غ لک نم نی 1 ۱

 هد ك يع رونید هنفارطا نالوا دیعب كابابب هلبصق كنيع ( قلا ) اهقعامو 1
 رونید هنغروق امرخ شو عنو هشنوک نوعا قیر وقو رد قاعا یجب ریزاج

 هدن و ردیدآ وص ر دوخاپ a هد هنب ن دالب و ر دیدآ یداو ر هدقد ل» » ۱

 ماد عرقلا یداو هد هبدابو ر ردب دآ كناطقر هدنیدحا وت بلحو رد اج هد کک 1

 فرع تاذ هشت و هدننزو درص ( قلا ) ردنداروا ىق دعا مهاربا ی لاح 1

 24 رج ته

 al الاح زا هدرزوا تارف رهنو ردیدآ راکیب ر هدلح ۱

 ردید : كنب رقانوقر تهفوک ج _س ردد هداج هکم ۳ دون لدعم منا
TEESE: EN۱ سست  

 yf قیلعت ا تا اقلعم لوح ادا ىلا قلع لاق رد هم رک قععآ بوریک ۱ 1

۱ 



 کر

 ۱ 3 رونید هثبش ناشباب همدآ اقلطمو رالت وا رلهقا نالوا ب رقنم لج عضو هکر ونید |
 || نینحو ليم الصا هنیدلو هلنلقی ه یریغ ندنکشوک یدنک هک روند هبهقا لوشو |
 1 اذا قولع ةقا لاقب هلوا ردا یربت بودبا ماعشتسا ینآ هساک نشرابره بوبتا |
 | همأرت الف هداروباهنبل عنو اهفناب هشت اغاو همآرت الف اه دلو ربغ ىلع فطعت تناک |
 | لوصا نکل ر دقلوا مجار هریغ قایس مظن یاعتقم هچرک ردمحار هدلو یری |

 هصهکنآ قولع هدیدالا ةمدقم یرمشخمز هلجژا ردشلوا حالیعاجرا هدلو ندهرتاس
 داریا هدنلیذ كنوب یلثم ین آ یرکذو ردشلدا سر هلینر ابع ده دنریشو دیوب یار

 رونید هنون اخ نیموس ین ريغ كنح وزو ردرهاظ یتعالم هلاتعموب اعقاو رد رلشلیا |
 هنبدلوو رونبد هبهقا نایلوا مار هروغوو اهجوزریغ بحال تناک اذا قولع ةأما

 | مالکب ماکت نن لاقب * قولعلا ةلماعم انلم اع ه مهل وق هنمو رونید ههقان نایلقای |
 ۱ دارباهدکدلکندنسهدهع بودنادعوهنسنر یاب بویلبوسیزوسر هسکرب یتعی هعم لعفال
 هل رسككنيع ( ةقلعلا ) روتید هنسانا دوس ندا عاضرا یندالوا كريغ امادو رونلوا

 برع قوب یرلکی لوق ىلع رونید هیون شملکید ادتبا هنجوچ شغوط یکی
 روقجوا فرط کیا نکل بولیحم هک رونید هیون لوش دوخای رونید هنکلموک |
 سیفندوخای رارونبکرازغجزبق كجوک ینو هکهلوا شماملکید ردق هرب قحهیلغاب |
 لحررب هقلعو رونلوا تغابد هلکنا هک ردیسا جاغارو روند هو رخافو |
 هک هتن رد هنسانعم هبرقلا ةقرع هکردیعج كنهقلع هلئاعف ( تاقلعلا ) ردیسا |
 هدننزو رانز ( قالعلا ) مهناقرع یا مبناقلع لعأتسا لاقب هنمو یدنلوا رکذ |
 ردیدآ نصحرب هدنساب ونح فرط هلرمصم هدننزو ینابر ( قالعلا رددآ تار ۱

 یدرفع رونلوا قالطا هباقلا نانلوا عضو هناسنا هدننزو یراکس ( قالعلا ) |

 ردهقالع یدرفم روئلوا قالطا هباقلا ندوب ( قیالعلا ) هدننزو هيام ردهیقالع

 هراراکش لوشو یدنلوا قالطا نوجخیدلقاط همدآ یک یلوق یحساف هدننزو هبانک

 كنءرمه ( قالعالا ) هلوا شعثلیا بوک یرلپا كراقازود هنبرقایا هک رونید |
 ۰ ] صیل قلعلالسرا اذا لحرلاقلعالاق ردهنسانعمقمردشپای كولس هونععر هلی رسنک |
 3 ردکمروبلاص كولس نوجا قعشبای انعء لصا ارز ردانع. لصاح نم هچبرت هدازو |

 .  لالانم اقلع یقداصاذا نالف قلعا لاقب ردهنسانعم قعشنص هامرخافو سیفنو

 وصو ةیهادلاب ءاج اذا لحرلا قلعا لاش ردهنسانعم كجا اديب میظع یالبرو |

 برغلاب قلعا لاقب رد هنسانعم قعثوق هود ییا هنحوا كنا هغوف یرلکدکج |
 قلعا لاقبرد هنسانعم ققاط غاب قجاصآ هبایو هلاشر فرطب امینرق اذا نیربعب ۱

 ردهنسانعم قلئوط بوشلوط وآ هنغازود كنيحوآو ةقالع اهل لعحاذا سوفلا

 هبهنسنر یبهنسنر ( قیلعتلا ) هتلابحق دیصلا قلعاذا دئاصلا قلعا لای
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 ع الف نالوا ثداح هد نغاو یوقم ینرلتا شید كيج هد غا ییقرو روش الوط

 رد دیفم هربساویو لبیتسم رابقو یضایب نالوا ضراع هزوک یداعضو عفاد ینتمم
 نلئر وکوب یو هدناد رفم عبج ردرّوم هدقله راب یرلشاط نالوا هدک رک وب یکوکو

 ردل وک امو رولوا ین یک ت ون هايس كچوک هک رل ردبا رپسفت هلابن یرلک دید
 كنلتروکب لبجلا قیلع هدنادرفم ردبرلدآ تابنررب ( بلکلا قیلعو لباقیلع )
 بلکلاقیلعو رولوالئام هربودنوقآ یرللا دوزآ یرانکی هکردرسفم هلبعف یلبج
 یزم رق هدعب لشبو هدنزرط نوتبز یرمو رولوا هببش هرحشو ربکا ندنلت روکب
 ره وج ( قلوعلا ) رل رید یبلک نابیو ینر وب تیاو ینروب شوق هدیکرت رول وا

 هغ وریوفو رونید هبلک قجاق ولص رحو رونلوا قالطا هب یاب اب لوغ هدنزو |
 روئلوا قالطا هغلحاو هنسانعم بئذ رونید هدروف ندعابسو هنسانعم بند رونید |

 مان كنحلا یداو هکرد هفئاطرب هدنچ ( قلاوعلا ) عوجبا یاقلوعلا ینذخا لوقت |
 هکر ونید هنیلوق كنسهلوقم یحصاق هدننزو هبانک ( ةقالعلا ) راردبا تماقا هدلحم |

 ها٤ ( ةبق العلا ) رونید هبهنسن یرلق دلغاب نوجا قعمآ یایو یدنلوا رکذ |

 ةيقالع لحر لاقي هوا نل ربآ ند هنسن یی دشلیا هکر ونید هیسک لوش هدننزو |
 هنسن یسهلوقم یاچو جاغا ىبوث هلیعف كنیع ( ةغلعلا ) هنع علقم اثیش قلعاذا |

 ی دنلوا رک ذ هک رد ردص» هل رسک كنيع ( قلعلا ) رونید هکمچ بوشلیا
 رخافو سیفنو ةفالعیا قلع "یثلا اذهق هل لاغی یک هقالع رد هنس انعم كشلیاو |

 هاچ لاش رولک قولعو قالعا یعجردا قلعت بلفاک | هکر ونلوا قالطا هبهنسن |
 هد انعم کیا وب هنس انعن بارح رونید هفحرافدو سئافتلا یا قولعلاو .قالعالپ 8

 مرکو رخ افو رونید هنس هنهک شال لوق یلع هب هدابو ردزئاج هد هلیصف كنيع |
 همدآ نالوا یس هقالع هبهنسنرو روند هحمف دوخاب هناقلقو رونید هشراقو بو |
 رونلوا قالطا لع قلع همدآ نالوا عب انو بح هتفرعمو لع اياد هلثهجوب رونید ۱

 ناکاذارش قلع نالف لاقبو هبصو هعبتبیا لع قلعوه لاقب یک لع عنو لع بلط ا
 لوقن رونلوا قالطا هکشلیا یک هقالعو قلع هلبسهینب لوعفم مسا(قلعتلا ) كلذک |

 هدنن زو ريما ( قیلعلا ) ىنعم قلعتمو ةفالعو قولعو قلعو ةقلع لالا اذه ف
 قبلع الب ةالخم قلع لاقب رونلوا عضو هبه روط هکرونلوا قالطا هن كراوط |

 ندنس هلببق یط قیلع نب نابح ردند امسا هدنن زو ربیز ( قیلع ) مضقالب یا
 هب هلفاق نوعا ېاج هربخذ یک هقالع هدنن ز و هنیفس ) ةقيلعلا ( رد هسکر

 تقلع لاقب رونلوا قالطا همولوا هدننزو روبص ( قولعلا ) رونیدهبهود نالیشوق
 هب اصا لاقب رونید هب هبهادو تفآو رونلوا قالطا هینابای لوغو ةينلایا ق ولعلا هب
 | هرجش عونرو رونبد هراصشاو تابن قجالتوا هودو ةيهادلا اذكو لوفلایا قولعلا

 0۳ راه تی
 )۱ ) ۱ كلا
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 ا او ساق ةتلعو ردن دنلاجر ارا دیبع نب ڈةقلظو زف الآ ۲

 سيق "هلیبق هک ثراحملا نب ةقلعو رد هلرسک كنيم بیدالا ییلاةقلع ندم اماو

 ا زد E هک هقلع نب لبقع كلذك رد هدنزو هربق ردن دنلاجر |

 ( قولعلا) ردهدننزو هربق ردبلتاق كقسر نالوامجم رکسعرس هدنس هعقو هیسیداق |
 لحرلا قلع لاقي رونبد هلا وبحو ناسنا شعبا كل وس نك رحاوص هنیزغو

 لعف مسا هدننزو ماطق ( قالع ) هقلح قلعلا بشناذا قولعموهف لوعفملاءانب ىلع |

 د رص ( قلعلا ) قلعت یا ادهای قالع لوق رد هنس انعم لبق قلعت ردیما

 روئلوا لامعتسا هليظفل قلف رديلع كن هیهادو تفآ قر هلوا فرصنم ربغ هدننزو |
 هرامولواقلعو ةبهادلابىا قلف قلعب *اج لاقب رد رال ودعم ندنرلظفل قلافو قلاع |
 رونلوا قالطا هریثک عجو رونل وا قالطا هلاغشاو هنس انعم ایانم رونلوا قالطا |

 لاونملوا هلكمللا مسر هلی ر ابع ریثکلا عمطاو لانشاو ایانلا د مسک قلعلاو فلوم |
 1 هدنس انعم هبهاد ىنظفل قلع هرزوا روک ذم هحو قجا یدنلوا هج رت هرزوا |

 ۱ نکل بولوا ره اظ ینیدلوا درفم هدهیهاد هله هلکلبا نزو هلا درص هدرلنوو
 هداروب هلنلوا قلعتم هلوا ییهذ ابلاغ ردلکد مالم هسکرت درفم هلغلوا عج رلانعم وب ۱

 ردقلوا عج قلع هدارو انعم یاضتقم ارز یدلیا نزو هللا درص هبنریغنم ید |

 هدننزو هفرغ رولوا یعجج كن هقلع ید قلع سب ردبعج كن هفرغ هکیک فرغ
 کید روک ره هکر وتید همدآ نکشلبا هدنن زو هل ( هقلعم وذ ) ر رصلف

  قلعتب ناك اذا ةقلعم وذ لحر لاقب هلوا ردبا قلعت ب وشبلیا هبهنسن ینیدارغواو |

 | ليبل زو هغ وق ردبس هبنت كفالعم هلل رك كهم ( ناف العلا ) هباصا ام لكب |
 قالعموذو قالعمو رارولبصآ هلارلنآ هکر وند هرابیانالوا هدنفرط ییا كنسهلوقم |
 ۴ قالعم لحر لاقت رونلوا قالطا هم دآ ندبا تم وصخو لدح هلناهرو تجح |

  قالعلا دیدشوه لاقب روئلوا قالطا هناسل قالعمو يجب قلعتی ممخیا قالعموذو |
 . تا رونید هثدش نالوا رولیصآ بول رپ دشلیا هنسنرپ هلیسیدنک اقلطمو ناسللایا |

  بنعلاو رقلا قیلاعم هنیقلاقب ردقبلاعم یعجیک یلاود ینزواو لاکنچ قچهسآ |
 [ ( قولعلا ) ر ديما كنج اغا امرخ سنج رب قيل اعمو /یشلا هب قلع ام لک و هو |
  روتبد هثبش نالوا رولصآ بولی رد شابا هنسنر هلیسب دنک یغد وب هلی كيم |

  رولوا ربصع یسل ربفو هجا یرللاد هکر دنان عونرب هدننزو یرکس ( یفلعلا )
 | قالطا هنعجو درغم رلرديا برش نوجا افسنسا ینخوبطمو ذاا هکروپس ندنا |
 ېک نالیفمو روتید هیءود نابلتو اروب نم تاب یرلکدید یقلع ( قلاعلا ) روئلوا |
  طیبف ( قیلعلا ) رونبد هبهود نابلت وا بود ازوا یننویب هنیرلجاغا هشيم یربا |

 هدنن زو ۱  بوسشم راض هرلحاغا هک ردنا عونرب هدنن زو یطبیف ( قبلعلاو )



۹۹ 
agتند تن تل سیا ساتن رفت  

 ةقالم ىا ةقلع لالا انحق لا لوفت روند هکشلباو روند هب یصآ یرلفدصآ ۱

 راصا كنبشاوم هدرلنو هدننزو هباص» ( ةقالعلاو ) هدننزو باصء ( قالعلا ) |

 ماعط نانلوا ریبعت قلا رفص قالعو رود هخاشو كر یرلک دنچک ندنراجوا |
 بوشلیالکو ک هبسکرب یک قلع هقالعو یدنلوا رک ذ هک یک هقلع رونبد هرصتخم |

 هدنورد هبهنسنرب دوخاپ هبسک ربو رک ذیس اک رد هنسانعم كلیا تبحو قشع ||

 دوخای ردتغل هد لب رسک كنيع هیلوا كفتمو لئاز هک رونید هبهمزال تبحم نالوا ||
 هنیلوفكنسلوقم یحاف هللا رسک و رود هنکشبلیا كنسهلوقم تبح هلبصف كنيع |

 نالفل هبلقب لاش رولوا ےسا هقالع سپ روئلوا ریبعت هنایزان ةشوک هک روند |

 PRE اسهوحو فرح اف ىف عفلاوا بلتلل مزاللا بلا یا سیب و حلا هقالع ۴

 لاملا اذهیف ی لوقت یک هقلع رد هنسانعم كشلیا هقالعو اه وتو طوسلاق ۱

 رونید هبهود نالبردنوک بولیشوق ه هلفاق نوعا یاح هربخذو قلعت یا ةفالع |

 هلکلک هنسانعم تم وصخو ةقادص ىا ةفالع اھ لاس رد هنس انعم تقادصو |
 ىتيدلوا دبقم اعاد بوشليا كمدآ رو ةموصخ یا ةقالع امهنب لاق رول وا دص

 هب قلعتبام یا ةق الع نالفلام لا یک تفرحو تعنصو راک روند هب هنسن |
 یا هَق الع نالفلام لاق روند هشاعم كحهن هرزوا فافکو  اهریغو ةعانص نم

 هلکن ۲ ب ولوا یار یسایل واو لها كنوناخ رهلا ةق العو شيع نم هب غلبتیام ۱

 الثم ردت رابع ندرادقم یرلک دلبا مابتلاو قلعت هم دآ ندبا جوزت هلجوز ینوناخ
 جوزتلا ىلع هب نوقلعتبام یا رهلا ةقالعیدا لاقب زولك قیالع یعجج ردشورغ زوی
 دوعق ( قولعلا ) رونلوا قالطا همول واو ردیعسا یر دب كدایز ندنیعبا هقالعو

 هلیصف كنبع ( ةق العلاو ) هلنینحف ( قلعلاو ) هبرسکكنیع ( قلعلاو ) هدننزو
 رد هنسانعم قلوا راتفرک هننبو قشع بوذلبا لکوک هب هنسنر دوخاب هیسکر ۱

 اهبحاو اهاوح اذا عبارلا بابلا نم ةهفالعو اقلعو اقلعو اقولع دن قلعو هقلع لاق

 ةعیر ری هدند روب دس اون هلنیتصف ( قلع وذ ) 1

 قلخ ( یقلعلا ) ردف ورعم قلع یذ موب هدنرانبب هلکلبا موجه هر زوا كلامنب |
 ةاضعلا لبالا تقلع لاق رد هنس انعم قم التوا ندنغ روط جاغا راوط هدننزو
 هکر ونبد دغترپ لوش قلعو اهالعانم اینءراذا لوالاو عبارلا بابلانم اقلع تقلعو
 نیتصفب قلعو قلع هول باصا لاش هلوا شملت رب هلغغقوط بوشلیا هنسنراکا

 لامعتسا رلغابد هک ردیدآ رصثربوردیدآ منضومرب قلعوهقلع *یثنم یرخیا ماک
 | كملید یدآریو هغشاذا لوالا بابلانم اقلع هقلع لاقی ردهنس انعم كکوسو راردبا
 رقبع ن ةقلع ردند امسا هلاعف ( هقلع ) هقلساذا هناسلب هقلع لاقب رد هنس انعم
 كنا یمشلع هللادبع ن نر بدنج ندباڪصا هک رد هسکرب ندنس هلیبق هلی رانا نب



 دی

 ۱ لعاف لمف هلنیتصف ارز رولوا كعد هنسن ناقشپایو نکشلیا اقلطم 9
 ] هلو ردديؤم یسانعم دیلاب قلعي یذلا نیطلاو هدنلیذ ینو نکل رولک هنسانعم

 ٠ رلرولوا ردصم هنیرلاتعم همزال تبحو همزال تموصخو روند هغجلاب ناقشپای
  هباضعا هک روند هدروق هصزواو هایس نانلوا ریبعت كولس قلعو رک دیش اک

 | كلشيا كلوو روند هغوروط کید یشاوم ندنسوروط راجٌاو رولیردشپاپ
 | هنسددنک كنهرکبو رونید هبهنسن ندایرفت منا بوشلیاهرکب كنويقو روند هنبرب

 | قیلعن هبءهرکب دوخای رونلوا قالطا هنناودا هلج یک روحو هغوقو بیا دوخاپ
 | قلعو رک ذیس اک یک هقالع ردهنسانعم كالا تبو قشعو روند هبیا نانلوا

 | قلعف عقو لاقب ردهبانک ندتنو تدش هک رد هنسانعم هیرقلا قرع ةبرقلا
 1 و هنرزوا كناو بویلشب هکلشیا یثبا رب قلعو اهقرعیا ةب رقلا

  بابلا نم اقلع هما قلع لاقب رد هنسانعم كلببو قفط یا اذک لعفب قلع لا
 | اهفلاعم تقلع « لثلا هنمو RE قلثوط بوشلبا هب هنسن رو هع ادا عبارلا

 | هجرک هک رد مجرتم یدنلوا نایب هدنسهدام ررص روم لئثمو + بدنجلا رمصو

 ۲ هک ردو لصا یدلیا ضرعت ولرد رب هدنآ نکل یدلیا هلاحا هبهروبنم "هدام فلوم

 | كنوبق یبیا بوراو هبوبق لوا نوک رب هسک رب _شفوط دروب هدنیرق وق رب
 وق یدلوا هدنساعدا راوج قح بوراو هنبحاص ویق هرکصندک دلا دنب هنییا
 | ويف یدلیا رابخا ینکیدلیا دن هنږبا كنسوبق ینا هدک دليا لاّوس ندنببس یحاص

 لوا فرط ر ندنعس وب بولآ یییا نیسرلیوس هناب هن هدک دنشيا ینوب یحاص

 E وص كنويق ینعی یدایا دارا یعوقع مالک روم هدک دلیا لافثتسا وید

 نداروب اکب سپ ردهبانک ندمایا ترارح هک یدلشب هکمنوا بدنجو بونلغب تل آ
 هدک درو ماكاو تناتم یفش اک هنشرا یدنک هسک ر ردکعد ردلاح سا لاح را

 0 ناو رایدتنا برج هدام كلت زاقلا.فج راضمیو روینلوا ترم
 هلولس هننرغا كراوطو تلبح اذا ةارلا تقلع لاقي ردلمعتسم هنسانعم قلاق هبک |[

 و تاقعت یا هقلعلا اب تفلعف ءالا ةبادلا تبرمش لاقب رد هنسانعم قعشپاپ

 شرم قرخ یا قلع هبوئب لقب رونبد هغترب شلترپ هلکمجک بوشلیا هنسن رب
 جاغ كراوط یخدوب هلی كنيع ( ةفلعلا ) ردندنلیبق ردصلاب لصاح ویو هقلع
 هديا شيعت یرادقم تیافک كناسناو روند هغوروط یرلک دب ندنغروط

 ا روند هرلحاغا لوغو شعلا نم هب غابقبام یهو هقلع هل لاقب رونید هنتشیعم

 وهن هراردبا شیمتهلکن آ ردق هنلولح راهب رلهود هلغلاف هنجوم شیق یرلقاربب
 ی هقلع انیعطا لوقت رونید هرصتخم ماعط نانلوا ریبعت قلارفصو ىتلآ

 ۱ هب هنس رو یش یا هقلع هدنع قس لاش _ رولوا بانک ندهن هوجو
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 قلوا هبک قارسف هلنبتعف ( قفعلاو او ) هدن هز زو انا قاقعلا ) یدنلوا قالطا ۱
 نضعبلادنع وتلج اذا یفاثلا بابلا نم افقعو افاقع سرفلا تقع لاش رد هثسانعم

 ققعو روند هنلج هنیعب كغارمدق نالوا هبک هدنرتزو باتک و با یاقع

 (هتع)یشنا اذا افغع ضعي ضمك قمی "یشلا قع لاق ردهنسانعم قافشنا قاراي

 نوزوا كکشع هداوه هقعو ردنطب ر ندنسهلیبف طساف نن رم هد زو هقب

 هلرمسک كنيع ( قعلا ) روند هروقج نبرد نالوا هدرو رونید هنعاعش یدازوآ
 ةقبمعلا ةرفلا یا قعلاو ةقعلاق عفو لاش رونید هروقج نالوا هدرب دوب

 كنيع ( ناقعلا ) روند هنغاصیوا قوجوچ هلی كنيع ( ةفعلا ) ضرالاق
 هکرونید هرازبلف ناقج بوروس ندنرلید كنسهعصا موزواو كنحاغا امرخ هلرسک
 كنحافا امرخ هلرسك كنهزمه ( قاقعالا ) رلردبا عطق یرلنا نوجا حالصا

 تقعا لاش رد هنسانعم قمقج بوروس رازبلف دناوز ندید كنسهعا مزواو
 اذا هقعا لاقي ردهسانعم قلق یبآ یهنسنرو ناقعلا انحرخا اذا ةمرکلاوا ةلحلا
 تقعا لاش ردشلیا رارکت ینو فلوم رد هنسانعم قلاف هبک قارمسقو هما

 ريغ نکل یدبا مزال كد قعم هغارسف هبک هرزوا سایقو تاج اذا سرفلا

 یندقعم هدهبدر تغل دوخاپ ردند رداو وو یدنلوا قالطا قوقع هرزوا سابق
 هنفداور كنحاغا امرخ هلدیدشن كفافو ىح كنيع ( قاوعلا ) ردشكوا قالطا

 یا لضلا قاوع عطقا لوقت ردنرابع ندنرانادف نتب هحهلی هدنسهروچ هک رونید
 هکر دپسا شوق هحالآ هللا هرافو قآ عرنرب هدننزو دف دف ( یعفعلا ) هفداور

 | ( قاقنعالا ) ردب رلک دید ناغصقص هدنک ر ردیدش هنیرلفرح فاقو نیع ینوص |
 هلتسا اذا فیسلا قنعا لاق رد هنسانعم قءهربص ندنیق یجلق هدنن زو لاعتقا | ۱

 ( قاقعنالا ) قشنا اذا باصسلا قتعا لاغ رد هنسانعم قلجآ بولیرای باض-و ق
 كیثکب كودو عطس اذا رابلا قعنا لاقب ردهنسانعم غا هیاوه زون هدننزو لاعفا ||
 كك ود رومنب هلقنااص هعفد دولبو تدشنا اذا ةدقعلا تقعذا لقب رد هنسانعم |

 لاقب رد هنسانعم قمل راي اغلطمو ءالاب تجعبت اذا ةباهلا تقعنا لاق رد هنمانعم ق
 كي لوق ىلع هنسانعم مدرونید هناف ةماع هلنيتصف ( قاعلا ) شنا اذا *یدلا قعنا

 لاقب ردهعطف رب ندنآ هقلع رونید هناق قشوبوا دوخاب هناق ویق دوخاب هناق لرف |
 بوشباب یسهدام قلع وبشا دماج اوا ظیلفلاوا ةرملا دیدشلاوا مد یا قاع هر

 هدارو رونید هبهنسن ناقشیابو نکشلیا اقلطمو ردعوضوم هنسانعم كعشلیا
 هک رابع قلعام لک و هدنیک ردلتخح ردلتش و می یجد یسکیا و رددنوک یکیا رادنح من

 بولیشلبا هنسهدنک اقلطم هروک > وب ردموسم قرلوا ماللا ددشنو لوه#
 ردموقم ردهدننزو م هکه دنناونع قلع او رولوا كعد هنسن نانلرا هز الرع



 سا

 ی اترسح سو هبلع هللا یلص مرک ا لوئیر دولولا رعش قلح ادلع ع 1۳ ةاشلا
 ۱ رلیدروب لیوح هبهکیسن یند ییهقبقع هلرلللا رییذت هنسح یرلعسا عف شاد ح
 . یبتا ردحورمشم الصفم هدنانک مان مالسالا ةعرش یطورشو تافص كنهثیقعو |

 ۱[ رلبرع رونلوا قالطا هنعاعش نوزوا نالف هرصا باح تكکشعث قربلا ةتيقعو |[

 . قیزاو هنم ولط وص هقیقعو راردبا قالطا قب اقع ءرلجمق رادات هلهیبشت اك١ |
 [ هدتیح ینیدلربوق بولتر ندبوئو هنسانعم رېل رونید هغمرباو رونید هنفحراغد |[

  هنسیرد تنس كفحوج نالوا تنسو رونید هنسهچراپ رب نابوق هدنزرط قراص
 . صوص وب هروک هنا كحراش رونید هقوا نالا یرغوط هباوهو رونید
  تبد ندهیلهاج تاداع یدبا رلرید یغد راذنعالا مهس اکا هدتیلهاج هک ردقوا
 نالوا فراعتم هدنرلنس یدیا نارات آ قوا رب هاوه هدننعض هدام ر قلعتم هلبتق

 یندوبهدننزو درص ( ققعلا ) یدبا رازولوا هداد اطر هسردبا لوزن هرزوا هجو
 هلدشنكناةو یصف كنيع ( قعلا ) رونید هنعاعش رثا نالق هرحا باص» تلکشعش
 هدنرعش قلح كدولومو هقش اذا لوالا بابلا نم اقع هقع لاقب ردهنسانعم قمل راي
 قوا یرغوط هیاوهو هنع عذ اذا دولولانع قع لاقب ردهنسانعم كمك هقیقع
 ۱ قعو ءاعسلا وع هب یر اذا مهسلاب قع لاقب یدنلوا رک ذ هک رد هنس انعم قمآ

 ] هدتنزو هبحم ( ةقعلاو ) هدننزو دوعق ( قوقعلا ) رکذیس اك رولوا تفص
 ۱ قعلاش ردا تعاط یاصع قش هک رد هنسانعم كليا نایصع هنبردامو ردب دلو
 | هلیصف كنيم ( یقعلاو ) ( قاعلا ) هرب دنص لوالا بابلا نم ةفعمو اقوتع هدلاو

 ا باوص هک رید حراش رونید هفلخا نالوا صاع هنبردامو ردب هلنیتصف ( ققعلاو )
  قاعو یبننا یک رعو ماع ردیلو دعم كفاع هک هدننزو درص ردقلوا ققع نالوا
 ا روند هفلخا نالوا یصاعو قاع یخدوب هلنیت ( ققعلا ) ردهقتع ىج كنظفل
 ۳ تزو مش ( قاقع ) هدلاول صاع یا قفعو قفعو قعو قاع دلو لاقي
 هلی كرلنیع ( قافعلاو ) ( قعلا ) رو د هنلیصاع هردامو رد ردسا ندقوقع

 هی هدننزو روبص ( قوقعلا ) م یا قاقعو قع هام لاش روند هیوص یبآ

 موبر عوطقم ىلج دوخاب هنکبدلیا ههبش عطقو رفع غطف رونید هغارسق
 | دن هلکغد هغارسق نالوا هبک و لماح یا قوقع سرف لا ردیبم هنغیدلوا

 افت قالطا قوقع هنایلوا هبک هدندنع راضعب لئاح یا قوقع سرف لاق رولوا

 + قلبالابلطو هدننزو بانک ردقاقع یمملعا عجو هلنبتعم ردقفع یعج ردهلبنهح

 قلب رونلوا برض هدننمرعم بلط یبهنسن نالوا لوصحا عنتع هک یلثم قوفمل
  تباغب هک کدرکح امرخ یرلک دنبا قالطا قوقعلا یونو یدنلوا نایب هدنسهدام

 ۱ نیت بویلءوک یشا ندنتعالم رت آ هبک رونذیح هد رغا هلغلوا قشم

 قالطا

 ام را
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 ناو بوت دروقو و سه هرزوا هلاعم هعداخحم هعداخو هام اذا اذا هقفاع

 اهاذ اهیف ثاع اذا منذلا بئذلا قفاع لاغ رد هنسانعم كما داسفاو هاب یب یروس

 ذال اذا نالف قفعت و رد هنسانعم قمنغص هدننزو لغقت ( قغعتلا ) اناجو
 هکر د هنسانعم قلاس بوئود هرزوا راکش نالسرا هدننزو لاعتفا ( ق افتعالا )

 لاقب رد هنسانعم قمشپراج هلحقو الم فطع اذا هتسب رف دالا قفتعا لاق

 رب هدننزو ربنم( قفس ودلتحا اذا فويسلاب موقلا قفتعالاغی ردنوحا تکراشم

 كوپلسو لوب هدننزو سلع ( قلفعلاو ) هدننزو رفعج ( قلفعلا ) ردبسا لجر
 نويو نیفشاشو وخ ر عساو یا قلفعو قلفع ج رف لاقب رونید هحرف قی وصو
 ید هفلفع اکا هلوا نیب ید یسیدنک ینکیدلی وس هکر وند هئروع قطندب و
 قطنلا ةثبس ءاقرخ یا ةقلفعو قلفعو قلغع ةأرما لاق یک هسلع رونید

 هدننزو ریما ( قسیقعلا ) روند همدآ زن و قجا هدننزو روبنز ( قولفعلا )
 هیمور رو هدنس هکلوا ن ردفو رعم هک ردیسا رجح یزعرق یرلکدبد ین
 قنالو هدنکن روص ناقا ندنا شفلزوط هکردراو یعونرب كناو روئلوب هدنلحاوس
 همصاخحو هب راعح تخم هلموقرم رح رول وا یطوطخ قآ قآ هعفحو بولوا
 ردبحوم ییعاطقنا كمد نداضعا عیج یرو رذونکسم با رطضاو قفوخهدنماکنه

 رح الط یتفورحو ليم یتترفصو كرج كرل شید یرورذ كنماسقا عیجو |
 ردهقعا یعج رونید هبهرد قیقعو ردقیاقع یعجج رد هقیقع یدرفم ردعفاد ینائسا |

 لک اذکو یداولا یا قیقعلا"ف اولزت لاقب رونید هب ی دنقآ یفیدراپ یب وص لیسو
 عصومررب هدنسهکلوادجتو همابنو هدفاطو هدهماعو هدهنیدمولیسلا ءام هتشلیسم

 روند هنیوتوهنجاص كدولوم قیفعو ردیدآ عضومهعطقیلا هقشب ندرلن ویو ردیدآ
 هکر ید حراش نوسلوا ماهب كرکو ناسنا رک رونلوا ریبعت داز ردام یوم

 یتبم هنغی دنلوا عطق دولوم رعش ر دعوضوم هنسانعم عطق و قش یس هدام قع
 هبیدنق او ههرد ردردصم لصالاق هقعو یدنلوا قالطا هبققعو هقعو قیقع

 دولوملک رعش وهو دلولا قبقع عطق لافب ردنبم هنبراقدلوا قشنم قالطا قیقع "
 رد ینبم هنفددلوا مد عطق رادم قالطا قبقع هروم رجحو ماهبلاو سالا نم

 دنعورونید هنیونو هنحاص دولوم شغوط یی ید وب هلرسک كنيع ( ةفعلا )
 بثنع رولک ققع یعج ردص وص هنالوا ندنسح راج هلا ناسنا هّقع نمعیا |

 ییاو رونید هنیوتو هنجاص كدولوم ید وب هدننزو هنیغس (ةقبقفلا ) ا ۲
 عذ هدقدلوارت اي بولفربف یحاص كدولومو رونبد هنک وب كعذح شعراو هنشاپ

 ثیدا هنمو ردذوخأم ندنسانعم قش هک ږد ججرتم روئلوا قالطا هنوبق نانلوا
 یهو هنع قعی م اذا هدلو ةعافش فش مرح هابا نا یا [ هنقيقعب نرم مالفلا ]"



 ء ۵ ٩۹

 نالف قفع لاق رد هتسانعم قعای وا بوسوا زارو اربثک هبرض اذا طوسلاب هقفع
 رد هنسانعم قعوط كشوکو تسس بویلنا مکح یشیارب و ظقبتسا من الیلف مان اذا

 لاقب رد هنسانعم قعشا قوج هب یشید بکر كکراو همکح ملاذا لمعلا قفع لاقب |
 ارهاظ هلغلوا رسفم هلا بارض ترثک قلطم هد هناهن امارض رثکا اذا راجلا قفع |

 كلک بورا و .قوچ هب وص هود قفعو ردن لبثت لاثم راج قفع هدارو |
 ردهنسانعم كمردكرو اربثک ءاملا ىلا تددرت اذا لبالا تقفع لاقي رد هنسانعم |
 رد هنسانعم قموقيلا بودا عنم ند هنسنر یمدا رو هعج اذا "یثلا قفع لاقب ۱

 لاقب ردهنسانعم قلاچ راک زور یب هنسنربو هعنمو هسح اذا یمالانع هقفع لاقب

 یرهیعاص هدکدلریوبلاص هباعرم رلهود قوفعوقفعو هتیرض اذا "یشلاخرلا تقفع |

 تلسرا اذا اقوفعو اقفع لبالا تقفع لاقي رد هنسانعم كمك یرغوط هب هزودر |
 | بولود قوچ قوچ هبوربک ندر, ییدنک مدآ رب و اههوحولع ترف یعرلا یف
 ] باتکو باس قاقعو قفعو عوحرتلا رثکت یا قفعنل كا لوقت ردهنسانعم كلك

 رثكا اذا اقاغعو اقفع ةقانلا قفع لاقب رد هنسانعم قغاص قوج یهقا هدنرلتزو |
 اعی رس بهذ اذا اقافعو اقفع لحرلا قفع لاقب رد هنشانعم كك هلتعرسو ابلح |
 قفاع وه لاقب رونید هثیشره نالوا ریثک ید درتو عوجر هنوا یرب ( قفاعلا ) |
 تراي ز قوچ یبابحا هدننزو بارح ( قافعلا ) ددرتلا ربثک فلتخ عحار یا |
 ریثکیا ةراپلا قافعم لحر لاقب نوهکیدلبا باپاو باهذ امتاد روند همدا ندبا |
 | بیغی یا ةقفعلا قفعی لاقب رونید هکل دیدنا هدننزو هرم ( ةقفعلا ) ةراپ زلا |
 ] یرافراعتم بوغب یغاربط هکر دیدا بعل ولردر صوصخم هلاغطا ةقفعو ةببغلا |

  ندنسهلیبق هلهاب هکرد یر نبا هدننزو باتک ( قافع ) رارانب وا هرزوا هجو |
 لکا بو دیا نای رب و ارتتشا هدمایاب طدقرب یروب نم هسک ما ورع نب بدحا |
 | (قافعالا ) ردیعسا كنارب یک عفرع هلبعن كنافو یصفكنیع ( ناقفيعلا ) ردشلبا |

 كلك بوراو قوح هو ر هدوهب نکیغو یساضتفا هسکر هلنوکس كن همه ۱

 ] ( قفعلا ) ةجاح ربغف "یصلاو باهذلا رثكا اذا لجرلا قفعا لاقب رد هنسانعم
 1 ردندمالعا هدنن زو ریز ) قیفع ( هنسانعم باتذ روند هردروق ندعابس هلنیتعط

 بویلپ وط ن دتمس یرلکدنک یب یروس ( قیفعتلا ) ر دندنیعبا قیغع نب عزف |

 | اههحو نع اهدر اذا ضعب ىلع اهعب ملاقفع لاقب رد هنسانعم كمردنود وربک |
 | راضعب هنسانعم فطعنم رونید هرب كحهنود ردناکم مسا هلیصف كناف ( قفعنلا ) |
 هلنعرس هشیارب هدننزو لاعفنا ( قافعنالا ) رلیدتبا صیصخ هرب كحهنود ندوص |

 1 اوع رساو اهیف اوضم اذا مھتحاح یف ا وشنعنا لاق رد هنس انعم كيك بوشوق ۱

 | لاقب رد هنسانعم كعشرود بویلابچ هفغادلا ىب هسکرب هدننزو هلعافم ( هتفاعلا )
 هژوأع
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 | هدهاشملاجنیع ابارسبولوا نمروک ینضئقنوب وع یر ظنك بوب كبح مبل دنعو
 | رکف یدنک ق قشاع هک ردپساوسو ضرم هنوکرب قشع دوخاب ردنرابع ندکنلتا

 یروبنم ضرما هلکلیا طیلست هرزوا یناسصساكنهنسح تروص شعب ینس هشیدناو
 افتشعمو افشعو افشع هفشع لاقب رولوا ضراع ن دكا بلح هنسفن یدنک

 فو فاسفع ىف نوکی و بلا طارفاوا هبوبسک بحلا بحت وهو مبارلا بابلا نم
 طیلمت هسشن نلا هبلص یساوسو ض وا هب ویع كاردا نع سا یعوا ةر اعد

 | یرپ وصت انعم مزال زم هجرت هروک هلوا لوق روصلا عب ناسعسا ىلع هرکف

 فارافو ردنا ما فصن طارق تح رلیدلیا دع ندضامآ قشع ءابطاو ردندنلیبق |

 دساف عبطلا ظيلغ قشعو ردقلعتم هندن مهو هسفن مه ارز یدید ردضاما ناثلث و

 هروک هنناپ كعرابش رایدید زاوا ضراع هضاتضڈا نالوا هلا مسرو عا
 (قشاعلا) رد هبرسک كنیع كلذک مسا ندنو و ردذوخأم ندنابن یرلکدید هفشع |
 روند ید هقشام هدنش وم رولوا یر هثنومو زی روند همدا راتف رک هقشع ۱

 راهظا هلغلكت هدننزو لعفت ( قشعنلا ) ةقشاعو قشاع ةأرماو قشاع لحر لاق |

 هدننزو تیکس (قیشعلا ) هفلکت اذا هقشعن لاقب رد هنسانعم كلنا قشع ۱

 هتفشاو قشاع هرلرباد ییدروک اماد هکرونبد همدا نالوا ریثک یس هقالعو قشع ۱
 رد هنسانعم قعشبای هلنیتصف ( قشعلا ) قشعلا ربثک یا قیشع لحر لاقب رولوا |[

 عون رب هلاصف ( ةقسشعلا ) هب قصل اذا عبارلا بابلا نم اقشع هب هقشع لاقب |

 عیج ردقشع یعج رولوا یراصباص بولا كر هدیک بورشپ هکر د هرجش 1
 راقح قسشمراص هجاقا هک ردرسفم هلنابن یرلک دیدقشمراص هقشع هدنادرفم |!

 ر هدهیصق مان یأر نمرمم ) قوشعلا ( ردرسفم ويد رد روق یجاغا یعیداراصو ٤

 هفوكش هلنيتعص ( قشعلا ) رديدا كعضومر هدرصم سايقمو ردیسا كرصق ق

 هکر ونید هرل هسک نالوا داتسا هدنصوصخ یراهو هیب رت بوکید هعشوخ ییسف |
 ( قنشعلا ) رد ق وشع دوخای قیشع یدرفم ارهاظ رونلوا رببعت یجکجج |
 قر هیلوا یدوحو تلفنو یا هدننزو طب الع ) قناشعلاو ( هدننزو سلع |

 هلیه*كنبع رد هقناشع یمجج رد هلاه نوم روید همدا ولیو نوزوا هحولفشفای

 ةقناشعو ةفنشع ةأرما لاقیو لقثمالو منحضب سيل لیوطیا قناشعو قنشع لاق
 اغوغو وب رغ هلا دم ( ءایقاصعلاو ) هدننزو هیهارک ( ةيفاصعلا ) كلذک یا
 ( قرطعلا ) طفللاو ةبلخا ىا ءایقاصعلاو ةيقاصعلا هذهام لاق رونید هب هطاعشو

 قلوا دیدبا هلیئوکس كنافو یصف كنيع ( قفعلا ) رديمسا لجررپ هدننزو رفعج
 أ رد هنسانعم هطرضو باغ اذا یناثلا بابلا نم اففع لجرلا قفع لاق رد هنسانعم
 ۱ لا ند هنتسانعم كکو د بوروا قوچ هلبا ید طب اذا راهلا قفع ل
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 ینتسف ماش هدننزو لورج ( قوزعلاو ) هدننزو هنابج ( ةقازعلا ) رونید
 | رلغاب د بوبلوا یحا هک رونید هنشع نالوا هد هنس یی دم ری و قتسف كنجاغا
 هری تیاغب هکر دیشی جاغار هتشب دوخاب راردا تغابد یرد هلکنا یک دومالپ

 | رونید همدا ولي وخ ت كش هربج یک قنع هدننزو قرفتم:( قزعتملا ) رولوا
 جالع هرل هراب هلکنا هکر دعا جاغا یا سنجرب هدننزو جرب ز ( قبسعلا ) |آ

 بابلا نم اقسع هب قسع لاقب رد هنسانعم قمشپای هلنیتعف ( قسعلا ) رونلوا |
 علوا اذا هب قسع لاق رد هنسانعم قوا نوکشود هبهنسذر و هب قصل اذا عبارلا

 لا رد هننانعم كملنا مادقاو حاحلا هدنبلط كثيش نالوا بولطء ند هسکر و هب |

 كمشو د هنی رزوا بونروس هروغوب هقانو هبلطب اي هيلع ما اذا هيلع قسع ۱
 كشهربجو هخلي وخدب و هيلع تبرا اذا لعفلا ىلع ةقانلا تقسع لاقی رد هنسانعم |

 قبو سسعو كولا یا قسسعهفلخ یف لاقی رونبد هکلبربشم كنتو هنلولحانم |

 ( قسعتلا ) رونید هنب وج كنمقلاس امرخ رتکو هنسانعم قسغ راونید هتلظو
 ییولحروب هلنیتت ( قسعلا ) ردفدارم هدانعم یکلوا جوا هلباقسع هدننزو لعفن |

 روند هر هسک یعشا نایلیشا امرخو روند هرلمدا ندا قیبصت بور دشتص | ۱

 روند بارش رتک نالوا ولوص كي هدننزو هنیفس ( ةقيسعلا ) هنسانعم نوحاقل |
 | ( یلاتسلاو ) هدنزو جرب ز ( قلسعلو ) هدنزو رفعج (( قلسما را ۱
 : هدنلکش وص ندقاربا هدناباب ةكرونید هبارس هدننزو سلع ( قلسعلاو ) هدننزو |
 : هنشوق هود كکراو ر روند هنالسراو روند هدروق ندعابسو رد هنسن نالوا ین ۱

 : روند هرواج ىج رپ نالوا ریلدو یرج هدنصوصخ راکشو دیض اقلطمو رونید |
 | نوزواو همدا ایکیسو فیفحو روند ۳ هروصلا چ مادنادب هرهح تشزو ۱

 رد قلاسع یعجج رد هلباه یننوم كنعوج رود هب کلتو رونید همدا ولنویپ |
 مالغ لاقب رونید هیوبح لماکو مان یلاجو نسح *ازحا هدننزو ذفنق ( قنسعلا ) |
 ندنسنحتالغاهدننزوج رز هللا همجعم نیش ( قرمعلا ) نسحلا ماتلا یا قئنسع |"

 ی درفم رد دیفم هدناب رعش دب وتو نیل دیلوئو عفا هریساوب مخ ردنابنرپ
 ا | مت هنمخت هکرلردبا نایب هللا روخام مع ندنسنج ورم ینوب هدنادرفم رد هقرشع | ۱

 ا رد هنسانعم كفللشب نیمز دوخای تان هدننزو هحرح د ( ةقرمشعلا ) راربد ورم
 اإ كمدا ر هدننزو طبالع ( قراشع ) ارضخا اذا ضرالاو تالا قرشع لاقب ق

 هلنیتحصف ( قشعلاو ) هلب رسك كنيف ( قتشعلا ) ر ديما كعضوم رب دوخاب
 ربلد هدنررظن یربغ ندب وبحم یکیدوس كنهسک رب هدننزو دعقم ( قشعلاو )
 |[ ن دكا تبح هرزوا طارفا لوق ىلع كاللا رمح ا یرظن بویلوا بوبحمو

 | نوسلوا هلبتهج تبنو ريم داسف كرك نوسلوا هلينهج تمصعو فاغع ردنرابع

 و



 دلار موالق اقبرع راصاذا نالف قرعا لاق ردهنس انعم قلوا سا یوص

 هقرعتدنشا اذا رصشلا قرعا لاش ردهنس انعم مشکوک بولاص لوک جاغاو |
 لعحاذا بارشلا قرعا لاق رد هنسانعم قعغاق وص هحرا دقمرب هلارشو ضرالاق ۱

 لاق ردهنسانعم قعردلوط هحزآ ندولط ی هغوقو البلق یا ءاملا نم اقرع هيف

 یانعم ییا هللا قارعا ( قبرعتلا ) *للا نود اهبف ءالا لعح اذا ولدلاف قرعا
 رخ هدننزو هئدحم ( ةقرعلاو ) هدننزو هنسحم ( ةقرعملا ) ردفدارح هدربخا

 دشدمآ ندنآ شیرف هک ردیعسا كف رط لصوم هماش ندهکم هدنلحاس مزلق
 همدآ زسلج نالوا هحزآینا هدنسهدوک هدننزو قرتفم ( قرتعلا ) یدبا یراردیا

 (:یارغشتالا )روند نقد قز که محلا لیلق یا قرتعم لجر لاقب رونید |
 کر عل ضرعت اذا لخرلا قرعتسا لافب ردهنسانعم قمنا هرن نوا كلرن هدوک

 هندبا لکا بورک یک یکرک یتا ندکیک هکردیعجج كنهقراع ( قداوعلا ) قرعب ||
 یا كناسنا رونلوا قالطا هرلهتس طحفو رونلوا قالطا هراشید هلتبسانموب رواد |

 یتسهلجج كتا نالوا هدکبک هدننزو لعفت ( قرعتلا ) نوهکیدلیا مادعا بوربص |
 هسک ناتوط شروکو هیفاع لکا اذا مظعلا قرعت لاقب ردهنسانعم كم بوریک ||

 هعراص لاقب ردهنسانعم قمقب بوردصف هنتلآ یفتلوق یدنک ین یتشاب دنصح
 ند رم هدننزو نافرع ( ناقرعنا ) هعرصف ها ت یا قرعتف 1

 سیق هبرسک كنار ( قراع ) ردعضومرب هلبرسکك نبع ( ناقرعلا ) ردهسکرپ
 نبعنال ۰ متعنص دقام شعب رینت۸ناف « وبشا رديبقل كرعاش مان ىئاطلا ةرحنب
 یط یسهلکوذ مقاو هدیناث عارصم ردشلوا بیقلت ثعابیم « هقراع اناوذ مظعلا
 كنيع( قزعلا )ردعضومر هلیصفكنهمه( قارعالا ) ردهنسانعم ىذلا هدنتفل
 ضرالا قرع لاقي رد هنسانعم قمرا یرب ةصاخ هلننوکس كن هم یازو یعف

 لحرلا قع لاق ردهنسانعم كل هلتعرسو اهقشاذا ییاثلا بابلانم افرغ ةصاخ |

 قوع بویلنا لاصبا هزاع یربخ رو ودعلاق عرسا اذا لوالا بابلانم اقع

 تسس پوزوا یهسکرو هسحاذا نع ربا قنع لوقت ردهنسانعم كا ریخأتو
 ربنم ( قزعملا ) هننخنایا ابرض ۵ ةفزع لوقت ردهنسانعم قماع هرب لاجعبلو
 دوحاپ یکرسک هکرونید هب هم زا قحهراپرب هدننزو هیشکم ) هق رعلاو ۲ هدنن زو

 نمرخ هلنیت ( قزعلا ) راررواص نمرخ هک رونبد هبابب رولوا كوب ندنآ
 هدننزو فتك ردقزع یرلد رقم روند هر هسک قالخادو رونید هرلمدا نارواص

 قالنخالا اوسسیا نصب قزع لاجرو قلا رممعلایا ق لحر لاق

 بابلا نم اقنع هب قنع لاش ر د هنسانعم قمعشاپب هلشتعف ( یر
 هربزود ار نالواهدنراقلارا غاط هدننزو ريما ( قیزعلا )هقصل اذا عبارلا |



1.۰ 
 عید تست تند ت ن ت ت هک اتو ووا و تهی دست سن تست تست و بنا سن حس تل

 روکوب هک ردنابع ندنرب نالک یروقرآ یرفوب ندنکبوک كنطباشلا یارعو

 كنيعردقرعوردهفرعا یعج هدنعوجكاظفل قا رعوردهدنزرطزاورپ رولوایغلارا |
 هرصبالوط هک ردیسا كنهکلوا یوتحو ییهفورعم دالب قارعو هلنیتشو یم |
 هب هدلب مان ناولح ندهیسداف اط رعو هن رهش لصوم ندهبصق مات نادامع هدنس رق |

 ردراوهفتلخم لیواقا هدنسهيمست هجو رولوا یندرکذم ردشنوم ردنرابعندضراردق |
 كن رلفورع هلغلوا ناوارف رلجاغا رثاسو امرخ هدهموقم ضرا هدندنع راضهپ |
 هیشاح یرع ضرادوخای ردهییست ثعاب یسلوا روکو قیص بوشفوص هنر یرب |
 ند هدازملا قارع دوخای یدنلوا قالطا ندنکیدلیا یافکتساو هطاحا ېک زاورو |

 هلنلوا عقاو هدننیام لوج هلقلناد ابا هموقرع ضرا یدنلوا رکذ هک ردذوخ أم

 هکیدیدریضهبو یدنلوا هیبشت هنیشیم نالبکید هنغلارا یرد یکیا لوا هک ایوک
 دوخای یدنلوا یالطا هلغلوا عقاو هدنرللبیق كنارفو كب هلحد هروب روم ضرا
 رهشناربا هکریدججرتء ردکعد رصشلاو لضلا ةريثک هک ردیرعم رهشناربا قارع
 رونلواقالطا هب هرصب هلباهفوک (ناقارعلا )ردلکد مولعم یتسانمهلاانعموب كنظفل
 هنبنغآ ك ن هغ وق رد ماچ هد هلیع كنيم وهدننز و هوق رت هلی كفاق و یعفكنيع(: وق رعلا)

 هلیشاق واكنحاغا رس هکرونید هنسیرب كحاغآ ییایروفرا هدننزرط جان نالیقاط
 قارع یعج ر ردبادنر بوردشواق هنر یرب یرلنا بولوا هدنعلارا كشاف درآ

 هب هبن وریکسکوپ لوش نالوا هدر هوقرعو هلل رسک كنافو یعف كاع رولک

 دوب هلیصف كايع ( :افرعلا ) هلوا شل هدنزرط یرلتلشاط راز هکرونبد
 كنبع ةاقرعو رونبد هنب رب كحاغا کیا نالیروجک هدنلکشبیلص هدنزغا كنهغوف
 لانیسف یئاومو باود ینعب كلام لوق ىلع رد هسانعم داشو لصا هلرہکو یصف
 هتسهحعوا كحاغا هقرعو هلرسک كنيع رونید ید هقرع روند هنب أشنو لصا

 رولوا بعشن» ندنآ رلکوکو رلرمط ندیک بوروس هنفارطا هک روند هنکونکو
 مهلصا یا منافع هلا لصاتسا لاق هنمو هنسانعم همورا روند ید مونا

 1 رثکاوو ردا حوتفم ید یا ندیا حوئفم یینیع كنظفل م قرع 1 یر ۱

  الندبا روسکم ینیعو ردنوجما قاحلا یفلاو رددرفم ,رظ# ی 0 ۰
eأ روت وازم ردو یاب ههادو تفاهم تابع ( قارعلا تا ) ا رولوا شاوا یعج كنظفل هقرع هد "بدم لردب دو  

 ا ءممب هدننزو ويز ( قیرع ) ةيهادلا یفارعلا تاذب هللا هامر لاعب
 | موب هلغلوا هعقورپ هدنا ردعنمومرب هدننزو هنیهج ( هقب رع ) ردعضومرپ ۳
 ردهنسانعم قءهراو هنسهکلوا قارع هل رسسک كن ەز ( قارعالا ) ردفورعم هقبرع

 | اندو مۇل دوخای هدناجنو مرک هسکرو قارعلا ىا اذا لح را قرص لش

EFE تو TT EET REISER RAR یا هم 4, 

 یوص
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 هغاط برص ظبلف یرقوب كيدو كلسکوپ لوشو رونید هرب قاروج مروت
 رولوا دص هلکشد هغاطكجوکو هیلوا نکع قمقچ هنسهب ندنفلبرمص هک روید |

 باود قوجو رونید هدوسو ردیدآ مضومریو هنسانعم دسح رونید هه دوکو ۳
 ردیبقل كندح ما رابجلا دبع نب نیسحو هنسانعم ریثک جاتن روند هنلود یشاومو |
 هنتنپ موق هحهقفوب یدازوا نوزوا هلربو روید هرب قاروج نتب یباغا نیفلیاو |

 لا رونید هبهنسن هحزآو ردقورع یعجج رونید هناکم كسکوب لوق ىلع رونید
 ردیئاقیم كفارع جاجح ردعضومرب هد هیداب ( قرض تاذ ) للفیا ءالانم قرع |

 ردبدآ عنضوم ییا هدهرصبو ردپعسا یداورر صوص هکلام نب هلظنح ونب قصو |"
 روند هنسهیش توا ینکا نالقهدرو روند هنرطف كغاط شل و هح رگلایو

 یصملا( قرع )نب د نا ےھارباو ردندنیعبات دم ولغواو قعب نج رلادبعو
 ٠ (هفم)ردفورعم هالكيدقرعلا اب نبا ىدادغبلا یرقلا بوقعي نب دجاو ردثدحم
 ٠ هک نایقرعلا نسح نب ةللاوو دنسملا ناوم ةورع ردهدلبرب هدماش هل رسک كنپع

 هبوج هدرز هدیسراف ( قرعلا) ردشلیا رارکت ینؤب فلوم ردنداروا ردندمالعا
 لوق ىلع ردیعا کوک یراکدید واچ هدرز هلغرحو جاغا یراص هدیکرتو

 | ( ضیبلا قورعلا ) رديدآربغص کرک ضعبلا دنعو ردبعسا ناریمام دوخای دره |
 كازوعسو یغاشط ینت ردیرلکدید نادیزو هک ردیدا تاب یرلکدید هلجعتسم |[

 (رتاقورعلا)رلردبا لوانن نوجا كمروعس هلنلوا نعم یناوسن رونلوا رببعت ینوا

 .(قرعلا) راردب|لاعتسا رلیجایوب یرلکدید لوک لزفو هبوب لزق هک ردیمسا هوف
 هل. كنيع ( قوعلا ) رديعج رونید هنسدیق نكد هک كنظفل قارع هلنیت

 رونید+رلکویوا شاخ ندقا ربط لزف هنر بیرق هبوص مان اصس هدیالک ینبراید |
 هدندروب دعس ونبو رونید هنفوج كنکلپ شوق هدننزو بانک ( قارعلا ) |"
 كلذک روند هنسبیق یدازوا نوزوا لوقیلع هنب رانکوصو رونلوا قالطاهراوص |"

 اذکو هثطاش یا رصلا قارع ىفو ءالا قارعف یثع لاش روند هتسیق كل رکد
1 

 هد

 7 هنوک نانلوا عضو هنب رلید كنمولط وصو كنهرقو الوط رصلا «یطاش |
 نالیوق هننرزو ںی ۰ ۱ ۱

u.۰  
 | هنب رق كغاط ا هک روند هبهابطو روایکح شکید تاق یکیا هک رونید 1

 قارعو ی نوحا قلئوط یرازوک كشکید ردنیشیم |
 روند هنسهبق درب رب کا نالف هدربو روند ۱

 روند هزاورپندیا هطاحا هروج بج یغننرطو ضیا اياق یهرت یا ةيترع لبا

 اراد ها رادلا قارعو ردنرإ بع ندکلنرک نالوا یزاورب كغالوق قارعو

 هني زاوربكنسهرغص ماعطهرفسلا قارعو ردنرابع ندنسهلوحو ندنسهروپ كنهباخ

۰ 

0 ۶ 1 0 

 روند انساب ردق هنسابتم ندنفرط یغاشا كفراو كنمريا رهللانارعو ر

 : 4 ی

 / لاقي هنمو ردن دنساع هود



 ف
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۹۸ 

 هدننزو هح رف ( هفإرعلا ) هبلع لمحا ريعبلا قرع نع همعط دسفاذا قرع نيل
 هکر دهقزعلانب نابح ولغاكن هرو نم هدننزو هباتک یدبا هنالقیمساهکر دیبقل كنوناخ رب

 یر.نادنف رط نیک شم هني رلترمضح هنع هللا یحر ذاعم ندعس هدنس هوز قدنح ّ

 ر وا شو ی بیر بغل لا هر هرو مو ردنا ماه
 لطاه هکر ونبدهحاغا نانوق یروقرا هنبراقلارا كنبرلروق راود هلناعف( ةقرعلا)

 هب رض لاقي رونل وا رببعت هروط هل رح هک رونید هردو روئلوا رعت
 | هدنز رط نال وق یصب ی رلک دتبا دن قاسن وط و ةردلاب یا هق رعلا

 ( قرعلا ) هل اضف رولک ت اف رعو زساه رولک قارع ی روند هغ اب

 یس هلجبوریک ینا نالوا هدنرزوا كيک هدننزو دعقم ( قرعلاو ) * دننزو قرع |
 هیلعام لكا اذا لوالا بابلا نم اقرعمو افرع مظعلا قرع لاقب ردهنس انعم ك ۱
 قزآو هبهبرقو بهذ اذا ضرالاف قرع لاقب ردهنسانعم كمك هتعس ربو محملا نم:
 قرعو اقارع اهل ىلج اذا ةدارلا قرع لاقب ردهنسانعم كمكيد قارع هنسهطناچ .
 | رلضعبو ردند رداوویو هدننزو بانک رولک قارع یعجج رونبد هکیک شع ینا |
 روند قارع هششوا لکا بولیوص یناو قرع هکیک نالوا هدنرزوا ینا هدندنع ز
 قالطا هبانعم یکیا نانلوا رکذ هدیسیکیا لوق یلعو رک ذیس اک ہد زو بارغ |
 قرعو رک ذیس اک رد هنسانعم قلوا زآ ینا هدنسهدوک كمدآ ر قرعو رووا ,

 ذحالاق هلوا شالوا هارهاش كردبا ددرئو هلولس ندنآ سان هک روند هلوب لوش

 هنسانعم قورعمو سي ح*وتسب تح سانلا هقرعی قیرطلا وهو هباهذق قرعلا |
 لوق كراضعبو رونید هکک شالوا لکا یا هدننزو بارغ ( یارعلا ) رولوا
 ىلع هبقاص ینعی ههغطن ندوص هلاه ( هقارعو قارعو ) یدنلوا رک ذاضآ
 | «رومغی قوح كبو روند هبوص هحرادقم رب نالف هدنرابد هب رقو هغوف لوف
 ۱ تیغلا قارع تبیطاام لاش رود هن وا س ه دنمقع روغن ثیغلا قارعو روند

 | همدآ رتسلج نالوا زآ ینا هدنسهدوک هدننزو مظعم ( قرعلا ) هرتاق هناسن یا

 «ج زآو معلا لیلف یا قورعم وهف افرع لوهجما "بن ىلع لج رلا قرع لاقب
 ؛الانم قرع هبف لمج بارش وهو افورعم هاقس لاقب رونید هبورمنم شانافوص
 رولوا هدیدب روند لر هدیس راف روند هرط هلل رک كنرع ) ق رعلا ( لیلی ا 1

 | هفرط ره ردنر ابع ندراقاص لئلت هدنزرط رهط هدنکوک هک رولوا هدعاغاو

 ق رعو هل رسک كاع رولک قا رعو رولک قارعاو قورع یعج ردیک بوروس

 | جوز هبا وص هحزآو محللا لیلف یا مظعلا قرعم ل-ر لافب رونلوا قالطا. ,

 رود همدآ زسلج هحزآ ینا هدنسهدوک یغدوب ( قورعلا ) رود هبوردم

rirی ترم وتو ای رخ  
nsan. 
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۹:۷ 

 | قالطا هتب وطر ناقچ بوزیص ندراویدو ناسنالا دلج حشر وهو هقرع سم
 ۲ ءاضیبادب هدنع تذخا لاقب رونلوا قالطا هنلیلق لوق ىلع هاوئو ضوعو رونلوا
 هب هع روئلوا قالطا هد وسو اعفنو اباو یا اقع هنم تلن اغ ءارضخ یرخاو

 ینابلانب لاقب رونید هنبروقو هنسهرص راودو نوجکیدلیا حر ندراربط هلک ۰
 * هرللوب نالوا هدنس هروب كغاطو نیفصو افص یا نیتقرعو ةقرعو نيقرعوا قع |

 ۱ هنبزم: امرخ رقلا قرعو روئلوا قالطا هتب رلزیا هود هرص هزصو روئلوا قالطا |
 جاش روند هنلود كن هودو هنسانعم بم ز روند هموزوا یروق قو روند ۱ 1 ۱

 هربصو اعفنیا اقرع هنم تبصاام لوقت رونلوا قالطا هبهدافو عفنو هنسانعم لبالا ||

 هنس هرس كن هنسنره اقلطءو رونلوا قالطا هرلشوقو هرلنا ناروط یدراو

 بوکوب رونید هب هنسن شمل ښاي هدنزرط ریصح ندنغاربب امرخو رونید هنب رواطو |
 تاو ردتغل هد i كار هدنو روند هلی ز لوق ىلع م دقم ندزکاپ هلسز

 اقرع سرفلا یرح لاقي رونید هنسرکس شاب رب یک ردیک هننوب وا صم كنم

 هدکدلرت هب رق رد هانک ندنتشمو تنحمو ندندش هرقلا قرعو اقلطو اطوش یا |

 هلفلوا روصتم قرع مالا سفن ق هد هب رق دوخای رولوا ثبیخو دب یس هحار
 | كنه رق دارم ند هب رقلا قرع دوخاب رولوا فلکتم یب هنسن لاحم هک اب وک

 | بوبارضوا هتنصو بعت تیانب هک لوا ایوک ردپ وص ناديا عشرت ینعی یتعفنم
 | هني وص كنهرق عقاو هدهدیعب ةفاسم هلغمالوا وص ید هدلحم لهسار و هدنناپ و ۱

 .امرخ یرلکدید هب رفلا قرع دوخای ردشلوا جاتح هکلیا ترارح عفد بوراو ||
 ۲ هنسکوک ینا مدا نروتک ه رق ولط هکرد هنسن هدنزرط ربصخ شلروا ندنغارب

 هن هسک نروئک یه رق رغاو ولط دوخای رولا ندنرزوا كنا یه رق بولایط |

 ندقمارغوا هتفشمو جر هنوک لوا هسیا رولوا زب رقرع ب وکج تلفت هنوک

 یا ةبرقلا قرع هنم تبقل لوقت ردلثم هبرقلا قرع برعلانيب لصاحلاو رد هبانک | |
 | رع لحرلا قرع لاقب هنسانعم كرت رولوا ردصم قرعو ةقشلاو دوهجاو ةدشلا 1 ۱

 قرع لاق رد هنسانعم قلوا لهاک نکتشواو هدلح حشر اذا عبارلا بابلا نم

 ! لحر لاق روند هصخش نیلرت قوج هدننزو درص ( قرعلا ) لسکاذا لحرلا
 ا هدنش انعم هغلابم رد هدنن زو در ین هر وبشا و قرعلا ریثکیا قرع 1

 هلاف اریز رد درطم ردهغلابم ردهدننزو هزه هک یسهلک هقرعاما ردلکد درطم |
 لا روند همدآ نکهلوک هک یک هکع رد درطم هدنلعف درج یال قالطاالا ىلع [

 | هک رونید هوب كج هجا نالوا هدنرل هروپ غاط یخدوب هدننزو هرمت ( ةقرعلا ) )

 مولط هکرونید هدوس لوش هدننز و فک ( قرعلا ) رونلوا ریبعت رینجو قلح | "

 | لاق هلوا شل زو یمعط بودیا فشن یرت كنمودهلکلکوب هبهود بولوا هرجا
 یا هو بم وی ید ا ا یاس



۹٤۹ 

 لاقب ردهنسانعم قلبوط هبارار یب یروس بوغوق یروغوب ندنسیروس هودرولوا
 یدنک هن وبقو اهاوحو اهنع مفد اذا یناثلا بابلانم اقذع لبالا نع لعفلا قذع
 اهعسو اذا ةاشلا قذع لاش رد هنسانعم كيا ناشن هللا هنسن ر فلاخحم هنکنر

 كلی وس زوس دب هدنقح دوخای كلبا دانسا تمنو بیعر هیسکرو هق ذعلاب

 هب هنسنر ؟ینشر و هبهام راذا حوا شب انالف قذع لاقي ردلمعتسم هنسانعم

 ردهتسانعم كليا لاها هودوهبسناذا اذک ىلا هقذع لاق رد هنسانعم كما تبسن

 ردهنسانعم كمرولب یشع كنوا یرلکدد یغیریآ هکمو لطئاذا ریعبلا قذعلاقی
 هنمقلاس امرخ هل سك كنیع ( قذعلا ) هنر ترهظ اذا رخذالا قنع لاقي

 مقلاس شغل وا لكا یزوا دوخای یسامرح دوخای هنمقل اس موزوا كلذک رونید |
 بنعلاو لخل) ق ذع عظق لاقب هلنيتمض رولک قذعو قاذعا یعج روند هنب وج |

 رعو ردیعسا كنهلقرب ص وصح هدیز نب هيما ی هده لم قذعو هیلعام لکا اذاوا

 دحو نع یا مدق قذع نالف ینبق لاش ردلمعتسم هنس انعم تعف رو دو |

 ۱ لبج دوخای بنع قذعو یصف كناخ ( قذعلا ءا ربخ ) رونید هنلاد جاغا وللاتجو
 اج اجو یجباغا ردس رفاو یتقهدنآ ردعط وم رب هدنس هيح ان ن اعد ةد زو

 هناشنلوشفلاخع هنکنر كنوبق هلرسکویصف كنيع ( ةقذعلا ) ردراوهربثک هایم

 رار دیا قیلعت هنن وپ نوجا قمالوا میان بوشراق هنب رلنویق كر اس هک رونید
 لاعب ردهنسانهم كلبا قیلعت هقذع هنویق یخدو هلیرسک كنهمه ( قاذعالا )

 رخنالا قذعا لاقب رد هنسانعم كمربو شم یفیربا هكمو اهقذع ینمء ةاشلا قذعا
 یتحوا ییا ككدنبلد نالی راص هشاب هدننزو لاعتفا ( قاذتعالا ) هرم ترهظ اذا
 نیتبذع هنمامعل لبسا اذا لحرلا قذتعا لاقب رد هنسانعم قمردنلاص هبهقرا ندرب

 3 اذکب انالف قذتعا لاقب رد هنسانعم قلق صوصخم هبهنسنرب یب هسکر و فلخ نم
 | قذنعا لاقب رد هنسانعم كليا ناشن فلاخحم هننول یدنک هبهودو هب هصتخا اذا
 , یدنک یهود چکر ندنعا كنب روس یی اهض,قبل اهیلع عا اذا لبالا نم ةرکب

 / نابزدب ربف ز ید هدننزو هناطیس ) هناقذعلا )ی دلناشن ن نوعا كاا نعبقو ءارتشا

 1 هربحو زوا هدننزو فتک ( قذعلا ( ةطبلس یا هناقذع ةا صا لاش روند هل روع

 ۱ زت یس هحارو قبل یا قذع لحر لاق روند همدا روشقای هئيش ره لا تسد

 بویء رویزود هدننزو جرحدن ( قلذعتلا )یکذ یا قذع بیطلاقب روند هبیط
 اکرصم ینماذا هیش« یف قلذعت لاق رد هنسانعم كم روب كر هديا تکرح اکی ییا

 یکقولعز رونید هنالغوا حورکبسو كالاچو تسح هدننزو روفغصع ( قولذعنا )
 هتوطر ناقح بوزمص ندنسد رد یس هدوک كنعسف حور یذ هلنیتحف ( قرعلا )

 لاقب روناوا لامعتسا هراعتسالاب هدنرت كرل هتسن راس روئلوا ریبعت رت هکرونید
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 هددح دنص ب وئلا قتع لاقب رد هندانعم كمكسا هدننزو لیعفت ( قیتعتلا )
 یطع ولردر هدننزو همظعم( ةفتعلا )هضع اذا هقنع لاقب ردهنساثعم قمرصاو

 ( قتعلا ) ةعدق یا ةفنعم رج لاقن رول وا فضو هرجن یکسا شل دللب و ردیسا

 ( قثعلا ) رونلوا ذاا یاب ندنا هکردیسا"رص؛ سنحرب هلنیتفو یرسک كنبع
 قیرطلا قثعو رد هقثع یدرفم ردبعما رح“ سنحر هلبصف كنهثلثم یاو كنیع

 هلاصف ( ةقثعلا ) هنداج یا قي رطلا قثع انذخا لوقت روند هنس هداج كلوب
 ةفثع ضرالا تسما لاقب .رونید هرا ناوارف ینالصاحو تمعنو ناداباو قللو

 ولنکرب ولت قللوب و قلزوجوا رب رب هیرسک كنهومه ( قاثعالا ) ةبصخم یا
 هدننزو قرفتم ( قثعتلا ) تصخااذا ضرالا تقثعا لاقب ردهنسانعم قلوا
 لاقب روند هاه شمش ربک شعثراق هنب ر یرب هدننزو دفعن. ( قئعنلاو )

 هدننزو نویزیح ( قوس دیعلا ) ضعس هضعب طلتخا اذا قثعتمو قثعتم باصس

 لاقب ردهنسانعم كلیاعج هلّنوکس كلادو یصف كنيع ( قدعلا ) ردیدا كحوب رب |
 هلنیمخم و نظ هدنقح هنسن ییدطب انیق و هعج اذا ینالا بابلا نم اقدع هقدع | _

 هنقبثسیالام لا هبآر اهحوم ههجر اذا هنطب قدع لاقب رد هنسانعم قا زوس ق

 كم رد رک هن وا یر بوقوص لا هنفا رطا تصوح یک رز دشازا هنسنر و ۱

 ( قیدعتلا ) ىش بلاطک ضوحلا یحاون یف اهلخدا اذا هدب قدع لاقب رد هتسانعم ||
 نیمخمو نظ هلدوخ یار درحم هدنقح هنسن یب دلوا یی. یندو هدنزو لیعفت

 هلنیتصف ( قدعلا ) ق دع ینعع هنطب قدع لاقي رد هنسانعم قمت زوس كر هديا

 یعع مبارلا بابلا نم اقدع هنطب قدع لاقب ردفدا ره یخد هدانعم ییا هلا قدع

 هلل رسک كن هزم ( قادعالا ) ضولا او یف قدع یعع هدب قدعو قدع
 ردهنسانعكمرد رک هنتوا یرب بوقوصلا هنفارطا ضوح یک رردشاراهنسنیغد و
 رد هنسانعم قا دعا هدن زو هلفوح ) ةقدوعلا ( قدع ىع هدب قدعا لاقي

 اک او رونپد هلکنچ قحهرقج هغوق ندوسیق هک ېک قدوع رواوا ےسا هقدوعو
 هلاصف روید ید هد ع و هدننزو بک رولک قدع یجب روند ید هفودع

 دبص دروق هکرونید هرومدر ولللکنج یجوا هفدوعو هلنیته رد قدع یعجج كنو
 هنن نغو هحب هرواق ینا بولک دروق رلرکی د هرب بویلباص تا هراب ر اکا رلتدبا
 یار فر هلوا را دباب و وللب ( قداعلا ) رلر ديا ذخا بولک هلفلاق بوئلیاص
 ب ويم هديا رارق هرز وا دےحاو یار هک ر وند هم دا نایملوا یرکف و

 سیل یا یارلا ق داع لسجر لاش هلوا ر دبا نهذ لی وح و نب ولت اياد
 هلیئوکس كن همجعم ل اذو یضف كنيع ( ق ذعلا ) هيلا ربصب رویص هل
 ردصم قذعو هلل رک ت هم رولک قاذعو قذعا یه روند -هنحاغا امرخ لس
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 ا اهرفحاذا هبیلق قتعا لاقب ردهنسانعم كمرواهلشاط ینراوید بوزاق یویق یکساو

 هنسانعم كلا حالصا بوردتلوات هبا را و دیقت هل زوک یروطو ابهاوطو

 كدا كل« بوروجگ هطبض ءزوح یربریو دولصا اذا لالا قتعا لاقب ردلمعتسم
 هدننزو مرکم ( قتعلا ) هل راصف هزاحاذا هعنضوم قنعا لاقب ردلهعتسم هنساتعم
 ارز ردلکد اج كعد قوتعم هک ريد حراش یک قیتع رونید هلوق شلوا قاتعا

 قنعم هندا دازآ سپ رد دبیعتم دیه ردمزال نامه هرزوا روک ذم هحو ینال

 یلوم ) یهتنا ردنراشا هکوب ارهاظ یرارکت ینلتفل قیتع كفلمو روند قیتعو
 ندا دازآ كلوق شوا دازا هلتفاضا كلذک ( قنع یلومو ) هلتقاما ( هقانع
 قالطا هبیدنفا یظفل یلوم وبشا ردهیببس تابصع رخآ هکر وند هنسیدنفا
 ` یا هلتفاصا هقاتع نلوم سب رولوا قالطا ید هلوق شلوا دازآ یک یغیدنلوا

 هداز آ هلیتفصوو ردلاص هنفرط یدنفا هلتفاضا قیتع یلومو ردلاصیند هفرط
 دازآی ه راجو یلوق هلنفاصا ةقيتع ةالومو قبنع ةالومكلذک ردلاص هنف رط لوق

 | عبو ونلواقالطاهبهب راجنالوادازآ هلتیفصو ةقيتعِءالومو رونلواقالطا هدیسندیا
 ۲ هدیسکیا هلتتسنهن روکذم نیهحو هلغلوا طوبص هلارعا هدضعبو هلتفاضا هد هخسن

  هدنزو ریبز ( قیثع ) ردپسیدنفا دارم ندهفاشعلا یوم هدئارفو رده

 | ی نی قیتعو دماح نب دجا نم قیتعو ىش رجلا دج نب قیثع ردندسا مالعا

 . دجاو قیتع نب ىلعو قیتع نب روضغلاو قیتع نب رصنو قیتع نب ريكبو ععتلا
 بوسنم هباقنع هدننزو نویرفز ( نویقنعلا ) ردرلئدح قیتع انا دو
 | نثراح ندنندحمو شب نهللادبع ندیاصعا دارم ردشلوا فیقخت فلا هکردرلنلوا
 نب نجرلا دبع 1 كلام ماماو لضفلا نب نجرلا دبع م دن ىضاقو ديعس

 هافتعو ىدنلوا رک ذ هک ردعچ ندنظفل قبتع هدننزو ءامرک ( ءافتعلا ) ردجاق

 : قعب ءایلوا مهطعب فیقث نم "اقتعلاو شي رق نم ءاقلطلا ] وبشا هک یسهلک
 .قافرتسالاو رسالا دعب هد هکم مف موي دارم ردعقاو هدنشدح [ ةرخالا و ایندلا
 تامر یکیسشمریک هقاقرتساو رسا هطیح اقلط هک هتن ردرلنانلوا هیلخ یربلیس
 راج ندنس هلیبق رعح ردتعاچ ر ند هددعتم لئابق ۲۱-.ةنعو رد رلناثلوا قالطا

 نداد هح هقشب ندرلنوو سم ند هناکو هریشع ندنس هلببق دیعسو

 ماما هک ےس ا ¿ ن نجرلا دبع روك ذم ردعماجر هدرصم ءاقتعلا دضسو رد رارع

 ۹ یر هدننزو باثک ( قاتعلا ( ردیضش هد رک انب كنا ردیبحاص كلام

 وخ لاقب روئلوا قالطا هرلتا بیج كاب یب وصو رد قیثع یدرفم رونلوا قالطا
 ۱۸ یسی رب و یسبع ربن یرب ردیسا هب رف کیا ( قیاستعلا ) بئاجت یا قانع

E۳ ولید + هداب یکسا شمللت یندوب هدننزو بارغ 3 قاتعلا ( ند هدنمسیفمش ۵  
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 ن قیئعو یینآ - “ود :قیثع ناتا م ١ ضعبلا دنعو رت زا بیقلت باس بدلوا

 دمع نب قینعو ىرصملا هللادبع نب قيتعو ماشه نب قيتعو هلس نب ىقبتعو بوقعب ر
 دلوو یناوریفلادجحم ن قینعو یسوم نب قینعو نج رلادبع ن قیتعو نوراه ن

 ننجرلادبع قیتع واو رکب یانا نجرلادبع نب قبثع ولاو ردرلئدح یرلءهرکم
 نیعدات ردف و رعم نحام ر ندنبدح ةاور قیثع یا ناو رد رلیدات هللادبع ن راج

 ی ۱ وصو مدقیا هفیتع و قیذع حار لاش روئلوا قالطاء رجشمالبقیتعو ردندنس هقبط "

 یرسک كنبع یظفل قنع هکیددرلضععب و عئار یا قیثعسرف لاقت رونلوا قالطا هن آ كاب 1 ۰

 اموعهناویحوتاومیظفلمدفهک هتنرولوافصوهناومو تاداج یک رنو رج هلیضو

 قیتعوروندمدقسرفومبدفرجوروندقینع رج بو٤ دقینع سر فسب رواوافصو

 لاقب روند همدآ شلوا ثزا بولقفوب هللا هج لاعم ضعب نکیآ تشردو درس یسیرد
 هکر وند .هلوق ول دازآ ( قناعلا ) ظلغلاو ءاغلادعب .ةرشبلا قیقرلایا قینعلحر
 رونید هم ولط شیککو یک قیتع روند هبهداب ول هئشن شمالیو یدنل وا رکذ

 لوا ةباشیا قناع یه لاقب رونبد هزبق هزات شعشلب یکیو عساویا قناع قز لاقب

 بوشتب هچرک ینعب هج هنروا لوق ىلع رونید هزبق شءراو هرا زونهو تکرداام
 جاوزا رلنو هلوا شم الا نارذک یخد یقو نکل بولوا شمع راو هرا زونهو

 هناي كحراش قنعلاو بکنم نیب افوا تکنلا نم هاد رلا عض وم وهو ها

 هقناع رونلوا قالطا هاب کسا شم رارف قتاعو ر دن دنس انعم مدقن هر

 رولک قت اوع یعجج كنفل قناعو رونید هنبزالپ نج رک وکو قلترغب شم افلثوق

 ندنغي دلوا هنس انعم .لوتقم یلففل ت رد ا قنعیذ 09

 قرلانع هحرخا اذا هفنعا لاق ردهنسانعم كلا دازآ لوق هلب رسک كنز

 اهاا و ايلا اذا رف نتعا لاق ولولا شلنا داز آ بورانروق ندنهورف

 ۱ لاق ردصاخ فصوو رد هلیس هظحالم یرلفدلوا هدازآ زونه ندیدیق یکلع تا

 | ءادر هد زاوما ت اعو سینعتلاو كار دالا نيب ىتلا یهوا جوزفت مل یا قتاع ةيراج
 | هدنکرت رونید هنغلارا كلوب هلیشاب زوما لوفیلع رونید هوصع نانلوا عمو لاشو

 | ىلع هلج لا رول وا ثن م اضهب رد رک ذم و و رومشلوا ریبعت نيج

 | زونه لوق ىلع هنسبر واي شوف شاش! هغمچ وا ز ونهو رونید ید

 | یدنلوا رکذ هک رونید بهبراج شلوا دازآ هدنزو هنیفس( ةقیتعلا) یک لداوک ۱
 | ردرظا هفوصوم یب ات روند هبهنسن یکساو اتع ءاطاو ۳ ی هما |

 | (قاتعالا) نوا قیرفت ین لعفلا هلعقوام هلبا لعفلا هلام ردشماثوا لاخدا ءاه

  هکردهنسانعم كمروعک یرلیا بوریدتبا تعرس یننآ بکارو قیتعو قنعم كلذ

 1 تجسم ا



 39 و یر
riesو ۳  

 ردن راو رولصإ اذا لاما قتع لاقت رد هنسانعم كلنا رارو وا هلناعرو
 لاملا قتع:لاق رولوا مزالو یدعتم هدانعمو هلکلک هدهنسانعم قلوب تیحالص
 | یرلراس تآو ردندلواو ندي باب قیاس ارز ردلکد رارکتوبو حص اذا وه

  هکهتن مدقناذا روب نلا بابلانم اقتع سرفلا قتع لاق ردهنسانعم كلتا مدقت

  قناعو قیتع هایم كنيع(( قتعلا) یدنلوا رکذ افنآ هکر ولک د ندا باب
 | دازآ هدننزو ضئاح ( قتاعلاو ) هدننزو ريما ( قبتعلا ) رولوا عجب ندنراظفل .

 ۱ شااع هکردیفصو كمزال ندناباب قناع هروک هنا .كحراش روید هلوق شلوا و
 هکردهنسانعم لوعفم لوعفم قبتعو رولوا كید ولدا زارد هرزوا بسن یک |

 قبثعو قتعم وهف ید هدنلیذ قاتعا فلوم نکل یهتنا رولوا كعد شلوا دازآ
 ردظ و یسلک ید ندقاتعا هرزوا سايق ربغا رهاظ هلکلیا مسر هلیناونع

 | قینع دبعلاق رولوا فصو یغد هتنّومو هدننزو ءامرک رولک *اقنع یعجكتيتعو
 . هفاتع یوم وه لاقو رولک قئاتع یعج كنهقيتعو ةقینع لاقو قیتع ةماو

 ا س

 اد هتک ات یر ات

 ۱ قالطا هیدنفا ندا قتع یسهلک یلوم رده راجو لوق ولدازآ ینعی ةقينع ةومو

  رونید هایش نالوا مدق قیتعو رونلوا قالطا هدهلوق نانلوا قتع یک یغیدنلوا |
 هوجو هدنسهیعس بیسو لاعتهلا اهفرثرونلوا قالطا هبهمظعم هبعک قیتع تبو
 هننیدلوا تب نانلوا حرطو عضو لوا لا هدنیمز یور الوا رلیدلیا نایب هدیدع
 یتبدلوا دازآو قیثع ندقرغ دیق هلغغلوا عف ر هنامسآ هدنافوط شمبلادنعو ردینبم

 ردیتب» هنغیدلوا قتعع ندهرابح هالبتساو طلست افلطم لوق یلعو ردهم هجو

 تكده را ندا موجه هلا دسق هوس ندنفرط هشدح كلم ینه كنهشدح دوخاپ

 هبدمظعم ةبعک وخای ردمولعم يمهصق لبفو لیببا ردنوعغیدلوا قتعم ندنطلست
 یاکرا سحر قیثعو رد د هيبت ثعاب یشوا لصالارح بويملوا كلام هسک ر

 ود قینعو زلکودالصا یمامرخ كحاغا نانلیشآ ندنآ هک رونید هنجاغا امرخ
 كنامرخو ابارمشو *الطو ءام یا اقع هاقس لاق روئلوا قالطا هبارشو دهریشو

 " قبنعو رونلوا قالطا هنب رایخو هنس هد رک كيش رهو رونلوا قالطا هدوسو ردیلطع

 ندنرلقحدوخابینبم 4برللاجونسح ردبرلبقل كنبرلتضح هنع هللایضر ربکاقیدص

 را الانم قیتع ىلا رظب نادارانم ] مالسلا هيلع ندیوب ترضح فیرمش ناسل
 ك راهدناو دوخاپ ردم هنفیدلوا رداص ییرش ثیدح [ رکب ییا لا رظنیلف

  هتوتع تب بولآ هنغاجوق" یرلهدلاو هدندالو بقع هکر ېد مجرتم ردبراهییست
  دمزاس نوا یرع لوط هلمساعد ی هبهف تولا نم اذه قعا برای بو روتک

 ع وا لمح تزف « قبقصااب نج رلاةمای ۰ هدنرب كنک ر هلا یهلا قاطنا هدفدلوا
 ۱ یر ع ووس راذصح تاتو كس دلو یسزوجرا * قیدص1ا روا فرم « قیتعلا |

۳ -_ 

 ی هم ےس یاب
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 :ابنقعیا ةاقنبعو *افتیغ باقع لاقن روند هنشوق لعشوط ولهعب نیکسک هل :
 برشهدیویوخد هلیاه ( ةناقبعلاو 3 هل رسک كنهددشم یابو كنبع ( ناقبعلا )

 قلحلا ىس ىا ةناقبر ةناقبع ةأرماو لحرو نار ناقبع لحر لاقي رونید ةمدآ
 قلوا راکمو تفآ هسک ر هدنزو هاقنلسا ( ءاقنیعالا ) ردعابنا ناشر هدارو

 هقلخءاسوا ةيهاد راص اذا مالغلا قنیعا لاقب ردهنسانعم قاوا یوخ دب لوق
 ةصارلحرلا قبع لاعب ردهنسانعم قعاب هحصار شوخ هدننزو ليعفت ( قیبعتلا )

 تباجتو تباصاو لاج نسحو مرک هلبرسک كنيع ( قنعلا ) اهیکذ اذا بی

 هدرئاصب كغلۇم فرشو ةباصو لاجو مرک یا قنع هبلاقب ردهنیرلانعم ناشو قرشو
 هدیک رو هنیربد هدیسراف هکر د هنسسانعم مدق یسدام قتع لضا هروک هنا |
 هلتهح و ردروصتم هلبرلتهح هبنرو ناکمو نامز ید مدقو رونلوا ریبعن یکنادقوچ
 هیسک قالوا یلاخ ندتبقرو هرلهسک فیرمشو بیجو لیجو مرکو هبهنسز مدق
 دازآ لوقو رد هنسانعم تبرح كلهداز یشک قنعو یبنا روالوا قالطا قیتع

 | یک ام رارعف لوق ىلع ردتغل هد هل حف كنيع هدنو رد هنسانعم قلوا

 قنع هدرلنوب هلبصف كرلنبع ( ةقاتعلاو ) ( قاتعلا ) ردهنسانعء قادازا هک ردها
 یناملابابلانم ةقاتعو اقانعو اقمع دبعلا قتع لاقي رد هنسانعم یلوادازآ لوق

 هد اتم موب هروک هنلقن ندح ابصم كحراش قناعو قبتع وهف قرلانع جرخ اذا

 كعد دبعلا قتع هليس هغيص لوهح سپ هتقتع لاق الف زلوا ىدعتم هسفن قثع

 یاب لاعفاو مزال الث هکلب نمک مزال هدانعم و ندناب لاعفا كل ذک زاوا می

 هد هوم قیتعو رونید قتعمو قناعو قینع بویغد قوتعم نوجنا رددت
 هلیببس جالع شعب نکیا تش ردو درس یسیرد كمدآ رب قنعو ر ولوا فص
 اقنع جالعتسا دعب قتعو نالف قتع لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا كزا بولتف

 هززوا هسک رو ظاغلاو ءافطادعب هترشب تفراذا سماماو یناثلا بابلا نم ةقاتع
 تونلوات راوطو تبحو اذا .هیلم نعلا تفتع لاق زد هن ا قلوا با 8
 قلت روف بوحك ورلبا تآو علصاذا هل ام قنع لاش رد هنس اتم قاوا راز

 ىکا هنسن رب هفانعو اج قبس اذا س رفلا قنع لاش رد هنس ام

 سماخا بابلا نم ةفافتع قنعو *یثلا قثع لاش رد هنس انعم قلوا م
 لاتش ردلعهتسم هنس انعم قلب وا راد هثشن ب وبللب بارشو مدق اذا لوال ۱

N.هک راد هنس انعم كعشپ یی زیقو تم دقو ٍتنسح اذا ةف اتع را  

 بابلا نم اقتع ةير اجلا تفتع لاقب ردلاح ىكل هدازآ ندندیق جوز كلغ زو
 هنکیدلبا افبا رثا ردهنسانعم قمرمصا هلیصف كنبع قتعو اقلاع تراصاذا سما
 أ را هعشوخ یراوطو هضعاذا لوالا بابلانم اةتع هیش هقتع نا رد ي ۳

 حس سس سس e سس سست بو سم مجد
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 5 a 2e1 ۇئ لھ هنسودنک یثیا رم یفن كمذآ رب
 زاغ ردنرابع ندکلنا لیوستوارغاو عیجش كرەبد نسرولیهرو تیشع ردناسآ

 اار يك قوط هنویو تلهسو تصخر ینعی تعوط یا هسفن هلتفوش |

 لاعت هلوق یرق هنمو نوسلوا یمهلوقم رومد رک و نوسلوا ىلح كرك |

 : هنقوطب "یرقو قیوطتلانم مهفانعاف قوطلاک لعج یا [ هنوفوطبنیذلالعو ]
 ۱ ٣ 7 هلصا ربطب ربطا مهلوقك تغداو ءاط ءاتلا تبلق قوطتلا نم هنوقوطتب هلصا |
 ءايلا حب هنوقبطي "یرقو های واولا تبلق هنوقوبطب هلصا هنوقیطب "یرفو ریطتب ۱

 اط ءاتاو ءاي واولا تبلق هنولعیفتس هنزو هنوقوبطت هلصانيتددشملا *ايلاو "اطلاو |

 ۱ لنند,هکرونند هنشوق نج زک وک یلقوط ندنردق ینو هدننزو , هرظعم ( ةقوطلا )

۱ 
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 ن ديدن ڪ یوب و قوطلا تاذ یا ةةوطم هقاج لاش رولوا فلاح هنکنر

 ۱۵ هنتسن رب هل مسک تنهرمه ( ةقاطالا ) رونلوا قالطا هب هشبش وب یلقوط
 قاطا لاقب رونلوا رییعت كمروتنک تقاط هک رد هنسانعم قذوا ر داق بوت جوک
 لام لوقت هنسانعم ناونو باتا رد هقاط مسا ندانعموب ردق اذا هيلع قاطاو *یشلا
 > رلاقهط لاق ردهنسانعم كم رو زمت زبت هدننزو قرن ( قهطلا )ة ردقیا هقاط هب
 ۱ اعیرمس ىشم اذا ثلاثلا بابلانم افهط

 ( ةيقابعلاو ) هدننزو هفاج ( ةقابعلاو ) هلنیتعف ( قبعلا ) (۰ نيعلا لصف ۰)
 لاق ردهنسانعم قعثبای بوشپس بیط یسهلوقم ربذعو كسم هندب هدننزو هیهارک
 هم هدرب ر و هب قزل اذا عبارلا بابلا نم ةيقابعو ةقابعو اقبع بیطلا هب قبع

 1 وک شود كب هب هنسن رو هب ماقا اذا ناكملاب قبع لاق WE هنسانعم قلوا

 زو فتك ( قبعلا ) علوا اهن قبح قاق ریاممتنم هتساتعم قلوا صی رحو

 ۱ دند تدم ر یس هحار هتک او ونس بیط هحرادقم رب هک رونبد همدا لوش

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 

 داب اببطت اذا ةقبع ةارماو قبع لحر لاقب رد هقبع ینوم هلوا رولاق بویقک
 ةت الب غاي شلاق هدنمولط غاي هلناصف ( ةقبعلا ) مايا امهنع بهذب ۸ بیط
 لیععما قحا وبا هنینصف ( قبع ) نعسلا رضو یا ةقبع یحلا یفام لاقب روند

 هسک لوش هلیصف كنيع ( ءاقابعلا ) ردیعما یدح كندحم مان ققبعلا رع نب |
Eهاقابع لحر لاقب یک یصلد ور هلوا نلریا بوسشپای هان یک لاقتوط  

 اک هعدخ راکمو یدنلوا رکذ هکر ردردصم هدننزو هام (همقابعلا ك قزلبئا

 دینبم هن زوصت یشیدلاق بوشالیب هسان یرشو رکم رونلوا قالطاهیسک رایعو تفآ

 و روک كن رهح هکر وئید هنب زا هراب لوشو ةيهاد راكم یا ةيقابع نالف لاقب

 1 یرغوارایعورارطكبو ردیبساكحاغارب ندنسنج یلاج هبقابعوهلوا شلاق هدنرب

۱ 

۳ 
۱ 

 ,قاقنبعلاو ) هلبصف كناب و كنبع ( اقنبعلا ) براخ یا ةيقابع صل لاقب رونید
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 مطتال هب راج هلکذیا ساقلا ید 01 ورع نکررو با لرم ها هدعب
 یورع رلم وف هدعب ردشلوا لمم هلکعد ۰ عا رذلا ىف عدطیف ۰ عارکلا دبعلا

 ینغیدلوا ورع هعذج رلیدروتک هبهیذج بولا هلبرالتا كارا هرزوا قیقح هجو
 لاسرا هنناپ یسهدلاو هرکصن دکدلیا لیبقتو شوغارد هلنبم تسدود بودبا نیقب

 هلکدردلصاح هسداراورکی ولطمهکهن ره ندن هدنل,اقمكنوب هلیفعهلبا كلامویدلیا

 نکم رمصلارخ آ یا ءلنهجوب رایدلبا زاین ضلوا بحاصمو میدن هنسپدنک یخدرانا
 ینرلوسدک و فیظ یتندبو لاخدا هماج یسهدلاو یورعو رلیدلوا رارق رب هدهمدانم

 هباکم رود قوطنوتلا رهوج رب هنند رک وسابلا رلسابلهناک ولم هننک | بودنا حیرمست
 هب هنسن رب رولواردصمقوطو یدلیا داربا یروب نم مالک هدک دروک قوطلوا هعذج |

 اذا ةقاطو اقوط هقوطب هقاط لاقب ېک هقاط هنسانعم كمرونک تقاط بوتب جوک
  تاورفلاهبحر ردندنلاچ ریمایادیشرلا نوراهقوط نب كلام دنداعسا قوطو هيلع ردق |
 رد رکسم هک رونید هنبدوستنب زوجناتسدنه هلبصف كن هزه (قاوطالا) ردیبحاص هدلب مان |
 یرکسهسیارقجهراک زور رک اورولوالدتعمیسهشن هجفدمقج هاک زورمدآ نجما نکلا |
 هاست هیلکلاب ینءامدولقع یمادم برش كمدآ نایلوا یدابتعاو رولوا دنشهو طارفا |

 یشک | یک هک رس هرکصندنوک رب بولوا قاب نوک رب یم هتشنو توقع و
 زود قشموب عقاو هدنغلارا یضارا ظيلغو تشرد هدننزو هرم ( ةقوطلا ) نولوا ۱

 رطتق ردنرابع ندان سوقم هک روند هرک هرک ) قاطلا ( روند هضرا یم رکدو

 : EE رواک ناقیطو رولک تاقاط یفج یک یرارک ہرجبو هناخناویدو
 یان هدینآ *یناسعمو هدنوب هروک هنناب كحراش ةبنالا نم فطعام وهو اقاط ینب

 هشابو ردیسهلوقم ناتفقو هقرخیلفوم دار هکر وند هو هنوک رب قاطو ردیرعم
 ردصوصح هننالوا لشبلوق ىلع هنسانعم ناسلیط روند هتسهلوقم لاش یرلک دنروا

 هلیبقل قاطلا ناطیش رددآ نصح ر هدناتسربطو ردیدآ هدلب ر هدنتلیا ناتسسو _

 یرلکدیدهبناطیش ندهعیش ةالغ یدیشلوا نک اس هدنآ نامعنلا ن دمع نالوا بقلم

 رونبدهنحوا شمقج بولبروپس یک نورب كغاط قاطو ردییاحعا روفسم هفناط _
 كنبرل هد یسهتشپوک كنیک و رونبد هیابق یروبس ناقبج بولءوس ندییوق كلذک _

 ام نهاد وا روید هحاناو هبهتخ ناقج بولهوس هرمشط ندنفلارا

 ردهنسانعم هتسدو رود هنناق ر كپاو هنمدرف یا لعن قاط لاق ردیلباقم تفج

 بوایرویس هفرط رب كغاط ید وب ) قئاطلا ) هنم ةبعش یا ناحر هقاط لاقب

 هیسک ر ( قیوطتلا ) ردهبرق ر هدنساضق ب ( نافیاط ) رونبد هنجوا ناتچ
 كلبا رادقاو هکتفلک یا اف وطن هکتفوط لوقت ردهنسانعم كليافیلکت شيا رب

 ېک عی وطن ٣ سف قیوطنو هيلع یاوف یا ۰ هقح هادا هلایقوط لوقت را
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 صورت كنسهریشمههدک دلبا طلت ود مردنا هدعاسم كسردا بولطم هن ندنن ق |

 | كنهیذج شاقر هلکلبا هدعاسم هلبراهظا انعر یور هعذج یدلیا زای یتصوصخ .
 | لوا نامه ندنکیدلیا نقن نکع هیلیا راکنا یبهروک ذمتیفیک هرکصندقدلوا رایشوه |
 | یدع حابصلا ىلع رلیدلبا لاکا یدوهعم لغشو لاغتشا هداتسو داد هلا یدع هک ۱

 | قرهلوا بیطم هلبیط عاونا بویک رلسابل سیفنو دیدج هناسورع بشکاحنیهد« 
 | راسفتساندنببس تنشيارآ هلباهناک زا هماچ هناسورع وبشا هدک دلیا مادنا ضرع 3

 | هعذج یدلیا رابخا ینکیدلیا جوزت هنسیدنک یتسهریشمه هصک یخدلوا هدک دليا
 ك رەديا رادتبا همطلو برض ییرورس هلفسات تسدو راکنا ایلک یعضو وب همشیرهسنه 

 ما تناو دنعب ما غا نجا تیرو رصا ۰: بتک ربغ تناو یاد ۰ وهحوت ۱۳
 [| هدک دليا راسفتسا ندنناشو لاح هلیسهعطق « نودل لها تناو نود ما « دبعل ۱۴

 | رکشت راهظا وید كدلبا وز هلعرک *وفک رب ندک ولم ءانبا ینب نس یخدلوا ۲
 هبیدع هلماعمو بولوا شوج هلا زاردورود هةوا هعذح یدلیا راعشیب |

 یالبا رارقلا راد مع تبقاع هدن او رارف هنفرط ا نطو ندنفوخهدقدلوا سکعتم "
 نالغوارب هدنساطقنا یندمبولاق لماح هدلور ندن رهظ یدع شاقر هدفرط ور |

 هل-هلوا یورحم دالوا یسیدنکو بودا عضو ورع یتعما هیذح یدروغوط 1
 هديا مارا هسمروک هدحاو هقیقد هکیدلبا تبحو رهم کا هنوکرب بودنا ی م 

 نوعا هعذح اماد هليا رلنالغ رثاس هدقدلوا ناوح بوشتب ورع هلامزرورم یدا ۳
  ۱*لراتنم یرلفدشاتص رلنالغ یدبا ردا تع نع هناررضع هک وشیودواغتم اعلالرنی 

 کا الصا ورع نکل یدبا رارروتک هب هعذح یس هلوقم زبحانو لکا یرلیدنک ۱

 | هبف هرایخو یانح اذه » بور ونک بول آ هلبنبه یغیدلوا سرتس د بويا °
 اإ یدیا ردنا عضوو ضرع هب 4۶ ذح هاک ر ظذ هر هيد + هيف ىلا هدب ناج لک ذا

 | ناهکت ا بولوا مزاع هبارصع هلشیارآو سابل توق یذو سیفن نوکر جن 
 زا وج تسح فانک او قارطا نیفلوا دیدا هلکلیا فاطتخا یتسیدنک یسهفئاط

 ندنتعاج نیقلا ون ینعپ نیقلب ةدم دعب يدو ادیا یناشنو مان بوئلوا # ١

/ e ادیب زو مو رع .ندف رط ر RETO TE 

 هیخوننلانا هدن راک دليا لاس وند نیسیک نس یدرونوا بولک هن راپ كران و هلا 1 ۱

 ا  ندهبکه هنراه راج نالوا هدنرلناپ بویعا تاغنلا | رلنو رلیدلیا باوح وید
 ۳ نک ر دیا غا بو اف یخدلوا ما وید هللا r ماعط 1 ۱

1 
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 یرلآو ردا روهظ یو یراهنص رفق رتق هدندشلوا قد رولوا قدص
 منام هنغذاب نکا یالط هناضعا كنلولحم راردبا لایعمسا هنبرارب ماج هدرلناج |[

 هبوص هجلیا هدهقرخرب هلیراشاط لقچ هدرخ شعب هک ردوب یلح قیرطو رولوا
 یسراف كلت یظفل قاطوبشاو راهدیروق هدشنوک بوزوس هرکس" ندکیرحو منو"
 ینوکس كمال دوخای ردروهشم ا ی كمال هح رکورد هل رتھف هک رد رعم

 ثیاکح هدیشنزو لسشم هل رسک كناط ماح واو رد هلنیتعف یلصا ارز رد نل

 قالطاهمدآ نالوا هدنسهیعاد همردش راپ تآ اعتاد هدننزو ثدح ( قلطلا ) یدلیا 8
 هدننزو لاعفنا ( قالطنالا ) سرش قباسپ دیرب ناک اذا قلطء لحر لاش رووا

 رولواع واطم اکا هللکلبا لاسراو قالطا یتسودنک هسکرپ هگایوکردهتسانعم تک ||
 قلطنالاقب ردهنسانعم كملتشاشب بولوکیزوب كمدآربو بهذ اذا لحرلا قاطنالاقب |

 هب قلطنا لاق رونلوا لاهعتسا هلبفرح ءاب الوهح هنسانعم كل ردیکو طسدنا اذا ههحو |
 لاش رد هنسانعم كمروس كروب بوارغوا هلاهسا ( قالطتسالا) هبهذ اذا |

 | رهبلیا ليم هتعس رب الصا وهآ هدننزو لعغت ( قلطتلا ) ىشم اذا هنطب قلطتسا |

 | یلع یولیال ماذا یطلا قلطت لاقب ردهنسانعم كيك بوچاق هنسبرغوط یک قوا
 یرطادعبلاباذسرفلا قلطت لاقب ردهنسانعم قغاشق هرکصندک دنرکس تآو یش

 | طسدنمو حرمشنم بولجآ ینورد كناسنا ردندلاعتفا هک هدننززو دارطا ( قالطالا ) |
 هدننزوناریاخ ( ناقلاط ) حرمشننام یا اقالطا هسفن قاطتام لاقب ردهنسانعم قلوا |

a ۱یاقلاطلا شادح ن ن دو دج وا ندا ردیعا هدلب ر هدنش ذورلاوم هلا  

 دابعن لیععما بحاص ردبعما تلاپا دوخاب هدلب رب هدنن رېل هلا نورقو ردنداروا |

 یرلقدقاط هنو ندنعاونا ناوسن تایلح هدننزو قوف ( قوطلا ) ردنداروا |
 وهوبهذلانم قوط اهل لاقب رونلوا ریبعت قوط هلی كناط هک روید هدنسدرک |

 رادام اراد هنسهروج كنهنسن رب یک قانسقو هقلحو ربنج اقلطءو قنملل یلح

 قاوطایعجیک قوطنمرک د رونلوا ریبعت قوط خد اکا رونید هثيش نالیروگ

 سبالمه هنسن رتک و نود ندنرادقمو قوفو « قوطلانعورربک « لثلا هنمو روک
 هکردشربالا هعذح هربح ریما ندبا ماکت ادتبا یلثم وب رونلوا برض هدنفح كنالوا
 *رمافا رطا هلنلوا ناشلالیلح هدناذ هعنخ هکر دوم لصا رییشید دور اک

 بولواندهلجج لواید رضن نیدع یدردیا مادنتسا بودرونک ینرللغوا كک ولمو
 هتفش 1ولاح مداتفا كن [ یس ریشم مات شاقر كەم ذح هلغلوا ربلدو بوختباهبو

 نوک ربیدا ردا نتمدخ كلبقاس صوصع هب هم ذح یدعو یدیشلوا لاج قشع

 _ یببوروشود یسهبفاق هدنتفو یطاستاو ترشع كن هی ذح هکیدید هب یدع شافر

 هبیدع هلغلوب بانو رک ماه هیذح هدب اع - هدب اع مع هک رب , خدلوا لبق بلط ندیدنک
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 هنس انعم قماشوب یبهحوزو هالخا ذاریسالا قلطا لاقي رد هنس انعم كم رویلاص |
 هنسانعم كليا ناسحاوریخدب قالطاوحاکنلادیقنعاه الخاذا هنارماقلطالاقب دلمعتسم |[

 ۳ و هنس ات كل رهز یدآ رو اهعقاذا رخ هد قلطا لاق رداععتسم

 رد هنسانعم قلیشآ یجاغاو امس هاقساذا هودع قلطا لاقت ردبا یر ندنایح دیق
 5 لاق رد هم اعم قغ اشو ندغاب یسهود كمدآ رو هقلا زا ۳ قلطا لاق

 || لاق رد هنسانعم قماشو تروع یغدو ( قيلطتلا ) مهبا تقلطاذا موقلا قلطا |

 هرقل اذا هلص قلط لاق رد هنس انعم قم هلیشا جاغاو اهقلطا ییعء ةارلا قلط |
 2 لاش ردهنس اعم قلوا تحار بولوا نک اس یدردو جرد ڭكمدا شة وص نالیو ۱

 1 الات ماس و هعحو نکس و 4سش هيلا تعحر اذا لوهحملا ءاتب ىلع ماسلا قلطا |

 یر هد دعتم ؟یاعم هدننزو ریما ( قیلطلا ) روئلوا قالطا هیسک شقوص نالی
 هل الا قیلطو روئلوا قالطا هری ا شوا صالح ند دو ی دنل وا ناب اس رق

 ندين ابر فرط تاذلاب قحا بویلوا یخ دم كقول رونل وا قالطا هراک زور

 جیرلا یا را برک نم انقلطا هلالا قیلط لاش ییبم هتنغیدلوا تعسمو لوس

 الالح یا اتاط كلوه لاقب ردلمعتسم هنس انعم لالح هلیرسهک كن اط ( قلطلا ) |
 هليس هّوالع قمالوا ديقم هلهحور اهطو بولوا نکس هنف مصذ هل4هح رد یحاص

 همدآ نالوا قلعتم ربغو یر و جراخ ند هنسنر و ردل وعفم یعء رددوا قالطا

 رولیزود ندیرد هلنیتصف ( قلطلا) یرب جراخیاقلط هنمتنا لوقت رونلواقالطا
 راس هن وکرب صوص# هنسم را وص نزد هودو روند هن یغافو و هغاب هن وکر

 هدالوا هليل هلغل وا دقاسم كلهجك ییا یسهنایم تك وص هلا هود هک روند هشورو

 نویکیدتک یرهیلتوا ابیسم هدلوب هلکلیا قالطا یبهود نابوج رلرید قلط هربس |
 هدهنات ؟هلملو قلاوط لواندهینات "وار هرلهود نانلوا رکذ هلتهح و یدنلوا قالطا

 ریست هل رابع بتقلاو یعلاو فلّوم رولک قالطا یعج روند هغسرغبو ابیصن یا
 یبم هننددلوا بیسم قالطا قلط هغسرغب ردريسفت فطع یظفا بئقلا هكا

 | یرلکدید نکل دوس جافا هدیکرتو یزایح تبرش هدرصم هکردیسا مرپشورد
 ۱[ یو دوخاب رونلوا لامعتسا هدرلهبوب هکردیعما تابنرب هقشب قلط لوقیع ردناب

 | نا هلکنو فلوم ردشلوا ذاح ندرجح ینآ یرکذ ردو ریسفت هلا تاب |
 لاق هنسانعم طوش :یکقاط روند هکغ رکس شاب رب قلطو ردشلبیا لتپ رعد هدابع ۱

 ضرالا بکوک ردییا ود هک ردیتما رجحریو اطوش یا اقلطو اقلط سرفلا ادع |

  یمالعا رولوا یعون یسلدناو یدنهو ینا رلرید یلوب نروا هدیکرت ردب راکدید
 ولو قارو قیفر تیافنب یرلهذیصع ردنالوا یسلدنا هدعبو یدنه هدعب یا |
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 او و لا مدآيو ةدالولا عحو ابیاصا اذا لوهجلا ءانب ىلع اقلط الاف 1
 اقلط ربخب هدب نالف قاط لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا ناسحاو رب ینعی قجآ

 ؟یثلا هقلط لقب ردلعتسم هنسانعم كمرو هنسئرو هاهصفاذا یناثلا بابلانم
 | مبارلا بابلانم اقلط لحرلا قلط لاقب رد هنس انعم قعشاف ارباو ه ايا هاطعا اذا

 هده كناط رونلوا قالطا همدآ نالواشو بویلوا ولغاب یغایا قلطو هعابناذا

 | ندوب (ةقلاطلا) نیطوشوا اطوشوا نیقلطوا اقلط سرفلا ادع لاق هنمو روید

 | :رحال ىا ةقلاط ةليللاقب رولک قلاوط یعج رولوا فسو هبهعک لدتعمو شوخ |
 | هدننزوهرع ( هقلط ) ردندیاکا هکردندایفس نا هدننزو ربیز ( قیلط ) رفالو |

 ۱ هکردهنسانعم قاواشو ندنحوز تروع هلیصف كناط ( قالطلا ) ردبسا كسرفر |

 | بابلانم اقالط تقلطو اهجوزنرم ةأرملا تقلط لاق رولوا صالخ ندحاکن ديق
 | دیقلانم هیلخ یبهدام قالط وبشا هروک هننایب كحراش تناباذآ سماماو لوالا
 | 1 7 یظفل قالطو ردبعشنم ندنآ ران نان بالا عوض وم هنسانعم

 | [ناسیالطلا] یلاعتهلوق هنمورونلوا لامعتسایخد یرهلوا مسا بولوا ردص«هرزوا
 | قالط ( قلاطلا ) یهتنا روئلوا رییغتهلبا قعاشوو ی ندا هدیکرت هنالا

 | هدننزو مکر رولک قلط یعج رونید هتروع نالوا شو ردفصو ندروک ذم
 | لوا لوق هروک هنتاي كحراش رولک قلاوط یعجج هلباه روند ید هقلاطو
 هکر دهنس انعم قالط تاذ ردندنافص نالوا صتخ هن اوسن هکردیلوق نویرصپ
 | لابعتسا هقلاط هدلبقتسمو قلاط هدنس انعم یضام شفغالادنعو رولوا هرزوا بست
 | هيا هدنسهیعاد قعاشویو رونید قلاط هسیا شوب لعفلاب نوناخرکا ینعی روئلوا

 | یبنا ادغ ةفل اط ةأما لاقبو اهح وز اهقلط یا قلاط ةآرما لاقیف رونید هقلاط |[

 | نوکر دوخاب هب هقا ندیک هبوص لوقیع روند هبهفا هلاص زس رالو قلاطو

 هئش اب ولشاب هد رلر ییدلید ندنفرط ره كناع مو كن هوا هک روند هبقا هلاص ۱

 | راینخا نوصسن یدنک ینآ نابوح هک روند هب ها لوش دوخای هلوا ردا یمر 8

 | ةقا لا هیلبا كرت ىنا هدفدغاص بورونک هبوص هداعلایلع یرلهقا راس بودبا |

 | یارلااهکرتت یتلایهوا تااش ثيح ميانجنم یعرت یلایف لسرت تراص اذا ةقلاط |[
 (٠ قیلطلاو ) هل رسک راهم ( قیلطلا و قالطلا ) "الا ىلع اییلتح الف هبضتل |

 | قالطم لحر ل اش رونید هبیشک نالوا راش وب قوج ینروع هدنن زو تیکس |
 | هبوص د وخای هلاص مس رال وب قالطمو قیلطتلا رنک یا قیلطو ةقلطو قبلطەو "

 هلاس بویلغاب یراوط هلیرسک كن همه ( قالطالا ( رونید هب هقان ندیا جو
 .سحسسح سن سس سس حس ____________ ت سس
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 لاقب رد هنس انعم قلوا ثا بولوب رفط هنبدوصقمو و لنا مدآ رب قوفطو قلطو |
 لاق رد هنسن انعم كلتا تمزالع هزار قفطوه رفظ اذا ک لحرلا قفط |
 هل رسک كن هنمه ( یافط الا ) همزالاذا عبارلا باس لا ی مولا قفط |

 ق هب هرفظا یا هدارع یلاعت هللا هقفطا لاق رد هنس 1 ا هنمام یدآرب

 ) هب هبلص ماسحا دوخاپ هنر یر شاط هلن وک كفاق 39 یحف كناط ( قط ¦ ۲

 ردمسا هدننزو هل زلز ( ةقطقطلا ) رد هباکح نددرفاط ندا روهظ هدق دنقوط || |

 هلرسک كناط ( قط ) روتید هب یدرق اطو هخم ادرقاط هر زوا روکذم هجو | |
 ا أ هيض كناط ( ةقولطلا ) رد هب اکح ندننوص كن هغبروق نایارصص ندنر انکوص

 ( رد هنس انف قلوا یور هداشک ولزو رلوک مدآ رب هدنزو هقاج ) ةقالطلاو ٣

 سم احلا بابلا نم ةقالطو هق ولط لحرلا قاط لاقب ردبلباقم ییورش رتو تسابع ||
 لدتعموشوخ یعب قلوا قوغوص هنو یساهن هعک و زدنوکو هحولا قلط ناکاذا |

 | تاک رح كناط ( قلطلا ) اقلط راص اذا مويلا قلط لاش رد هنسانعم قمل وا

 هدننزو ريما ( قیلطلاو ) هدنن زو فتك ( قلطلاو ) هلن وكس كمالو ینالت | |
 ولزوب رلوک را رول وا فاضم هنظغل هجو اادو رد رلنصو ند هقالطو هقولط |

 هحولا قلطو ةثلثم هح ولا قلطوه لاقي روند, همدآ یو ر هد اشک ولتش اشب
 ندبلا قلط همدآ درمن اوح قحآ یلاو ةقرشم هح ولا كح اتص یا هحولا قیلطو 1

 ابهفلط و نر دبلا قلط لج ر لاقي هلنیتض و هلیعف كنا-ط رونلوا قالطا ]
 ناسللا قلط همدآ صفو ملکتم یک ناور بآو یراج یناسلو نب دیلا ححس یا

 د ه اسلو رونید یند ناسللا قیلطو هل رسکو یصف كل اط رونل وا قالطا [|

 نال لاو ناسللا قیلذ یا هقیلطو ناسللا قاط لحر لاش رونلوا تفص
 قلطو درک قلطو قلذیا نیتعضب قلطو قیلذ یا قیلط نالو قلذیا قلط ۱

 هلآ نایلوا لیکس یلا غاص الثم ب ولوا لیکس یغایا جواو ةدح وذ یا فتکک 1

 . اهیف لیجحمال اهقلطمیا ییلادبلا قلط سرف لاقب هلبصف كناط رارد ینیلا قلط
  قلطمنم ايالا لح لاشو لحر وا ادب قلطءثال لح سرف ساسالاق لاقو

 . بلو رواک قالطا یعچ هنسانعم یظ رود هبوهآ هلیصف كناط قلطو رسدایالا

 یا قالطالا ىلا قلطلا لسرا لاقب هنمو رونلوا ریبعت ىزا هک رونید هبیراکش |
 ۴ كحراش رونبد هبهقا نالوا شو یغایا بویملوا ولغابو ءابظلا ىلا دبصلا بلک
 لادن نالوا قوغوصهنو یما هن قلطو ردلکد صوصخ ههفا هروک هاب

 | رقالو رحالیا ةقلطو قلط ةلبلو قلط موب لاقب رولوا فصو هبهعکو هزدنوک
 اإ[ دین نم قلطو ناشخ نم قلطو قلط نب ىلع نب قلط ردندسا مالعا قلطو
 " ةأرلا تقلطلاق ردهنسانعم قعوط یروب ینواخ رولوا ردصم قلطو ردندباصا

 yT we are نوح
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 ۱ نکی رانا یت كیا اا ا حس ورش لهسب مو بشناذا اهدلوب |(
 |« رذآ مداد یی ند# نرل لوقت ر دلمعتسم هنس انعم كلا رارقا 5

0Fاهدحاذا لبالا قرط لاقب رد هنس انعم قموقیلآ بوبم رویلاص هباعم یرلهودو  | 

aSی  

 رد هدننزو لاعتفا لصالاق هک هبرسک كن هد دشم یاطو كن هزمه ( قارطالا )
 بهذ اذا لبالا تق رطا لاقي رد هتسانعم لک بوشود هدرا كنبر یرب رلهود 8

 | قلوا هدنک ارب هرل وب راس بودیا هلرت ی هداج رلهودو نیب ناق اوا ۲
 | ( قراطتنا ) داوجلإ تکرثو قرطلایع تقرفناذا لبالا تقرطا لاق رد هنسانعم |

 اذا لبالا تقراطت لاش رد هنس انعم كهك بوش ود هنزیا كنبر یرب رلهود یدوب

 هتنرزوا كابر یر یو یکیا هدننزو هلعاغم ( ةقراطلا ) ضعب رثاق اهضعب بهذ

  قیاورخالالع اهدا سلیا قباط اذا نيبو نیب قراط لاقت رد هنس انعم تیک
 لاقي رد هنس اعم تيکبد بودبا تسار هدنس هزادنا هنبرزوا كنبرب یر یش وبا
 هلی هینب لوعفعمسا ( ةقراطلا ) یرخالا یعامه ادحا فضخاذا نلعن نيب قراط

 لاق یک یس هول رلب رع روند اق قاي شلکی د بوللتاف هنیرزوا یرب یر ۲
 (N كياط ( ق ارطناو )و اط رف ( قایرطلا ) ةفوصیاهفراطم لعت اإ _

 همارب ؟دنن زو روفصع ( نومرطلا ) رد رلتغل هدننفل قایرت هل ددد شت كنارو

 كلوا ع ون رب هلن وكس كنيسو ىح كناط ( قسطلا ) رونبد هنش وق
 هبهنیع» "هررفم جارخ ناشلوا عضو هر زوا ی رلغود الرت لوق ىلع ر دعا

 لهاو رونید هک د وهعمو مولعم نالوا هدنز رط هن ايل اس شععبلا دنع رونید
 | هرو نم تل و را ردا نل ب ودیا ن اعکتا هلا هر وس کم ی اط دادغب

 هر زوا یب دلوا مهفنم ند هر اس تاهما روتلوا نظ برعم دوخ اپ دل وم |

 كج هعل وا غاب هک هل كن همجعم نیشو كنا ردب رعم یسراف هشت یسهک قسط ومشا ۱

 | ثیدحیقوذیاهنایف لاق هیفو یدنلوا لابیعتسا هدنعرا جارخ هدعب روند هبوعوا 1

 را العا ةمذلا لحا نم نيلح ريف فینحنا نافع ىلا بنک ] هنع هللا ینررع
 جارخنم ةفیظولا قسطلا لاقو [ امعضرا نم قسطلا ذخو اه ةيزجلا |[

 ال هلیصف كن افو كن اط ( قفطلا ) برعم ىس راف وه و اهبلع ةررقلا ضرالا
J)1 تک بویلشرا 4هزودر بویلشب هک. شيا یشیا ر هدنن زو دوعق ) قوفطلاو  

 لصاو اذا ینالاومبارلا بابلانم اف وفطو اقفط اذك لعفب قفط لاقي رد هنس انعم

 نداد رز اچ كعد ققطام هالامعتسا هدیفت ماقم ردعاخ هنعفوت تابا هدام وو لعفلا

 ۱ e GEE هلعاف ی دربخ ردند هراقم لاعفا ىلعف قفط هکړد ا

 | ینا ردنععتم یر ارقسا ن وا هنس انعم عورش لعفلاب هج رکو ررونموچ
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 | ردمس هینک كنالترمص هدننزو ظرف ) قبرط ما ( روبد هر هود شارد هتيدرا

 هم دا ناروط منا و شوماخ بوقاب هرب یرثکا هدننزو ترکس ( قب رطا )
 روند هنککرا تكاش وق یوطو قارطالا رب ب ڪڪ یا قد وط لحر لاق روند

 : سنج رة ص وصخ هزاعح هدننزوگربز ) قنرطلاو ( هدنن زو ريحا ) قريطالا (

 يد اع قلوا مسپاو شوج هلل رسک كن 0 ) یارطالا ( ردیحاغا امرح

 | شوماخو مسبا بوکید هرب یرازوکو ملکتی مو تگ اذا لحرلا قرطا لاقی

 1 للا قرطا لاش ردلمعتسم هنسانعم كکوح تاق تاف اظ كنهصکو هيلا لام
 1 1 لاقي رد ةا ككا هدرا یر یر ر وددو اط ت دعا بکر ادا هلع

 ۱ ق رطاال لاق نم و ردامعتسم فدا جوزاو مه اه ٌدعع» مت ادا لب الا تق رطا

 هاب سك كناراو یضق كن هدیه ( اقرطا ) هام هل هللا ربمصال یا هبلع هللا

 | ىلد ۰ لذهلا بیّوذ یا لوق هنمو ردیعما هداب رب رد هلرس هيب مطاح یها ین
 | یداو رم هدننزو نسحم ( قرطلا ) « یصعلا الاو ما الا « مایا تایلاب اقرطا

 ۱ حجو یا ق.رطم لحر لاش روند همدا رتکو نود هم تاج و تبسا و زدی دا

 ِا یر یر هدادزو هم ر کم ) 4ق رطاا ( ردیعسا تك رد فوك رشن ن دا دعو

“ ۲ ۶ 

 ون هقرطء ناجم رد هلب رابتعا فوصوم اات روید هب 4: شلاق هن رزوا

 تر 3 یر هق ر ط٠ ناحم شب روند هناا هکر درج سد دز ور ن ردن داعم

 3 هک رولوا كعد رلنافلق شغالبق ريكو یرد هنن رلرزوا دوخاب بونلتاق هنن رزوا
 موقنال ] وبشا هلکنو فلوء رولوا هدنزرط یشوا برع شءاکید تاق تاق
 دشا علت هننیدح [ ةفرطلا ناحلا مههوحو ناك اموق اولناقن تح ةعاسلا

 1 افاق یر هرهح رازس هک ات لوا گاف تمابق یاد رد ورم ید هدنن زو هیظعم :

 ر نالوا ظبلغو یرهوب و ی رکد هدنلکش نانلف شعالبق ریکسو یرد دوا
 لبق هیمالسا هب راتحم هلبا هفئاط ولتفص لوا شب هدايا كنج هلبا هفئاط
 هدو مس« ید یرل هراس فاصوا هدرخا ثب دحو ردقح هلوا عقاو ةعاسلا مایق

 هفیلخ یصعتسم هک ردبس هفثاط راتاو لوغم دارم هروک هنناب كحارمش هلل وا
 رثردایآ مات ی البئسسا هب هیءالسا رايد راسو هدادغب هلا ناخ رک اله هدننامز

 براك قو یسلط روم كنش وق قات رغ صوصخم هدننزو ليفت ( قبرطتلا )

 گالذک كن هقانو اهطب حو رخ ناحاذا :اطقلا تقرط لا رد هن انعم قغاج"

 سم ویا ا ور او بز rem amene و

 پولدها 



۱ ۹۴۱ 
 ۳ سس سس

 اقرطربعبلاقرط لاقب ردهن-انعم قلوا كليرك | هدن رلکجا لوقىلع قلوافیعضو |
 یرلکلی كشوقو جاج وعا هقاس وا فعض هیتبکرف ناک اذا عبارلا بابلا نم |[
 | اهضعب ناك اذا شیرلا قرط لاق رد هنس انعم قملوا تاق تاق هرزوا یرب یر, |

 | ردیدآ كيوصرپهدنبرق لحم مان يقوو روند هرلرپ نالبک رباوض قرطو ضعب قوف |[
 | یدراو هرصو روند هغآو هغاز ود نالوا هقلح هقلح هک رولوا عج ند هف رطو 1

 | ( قرطالا )ضعب راف اهضعب اهراثا یا لبالا قرط هذه لاقب رونید هنیرازا هود ||
 | ءاقرط روند هبهود نالوا هج رکا یرلکحا دوخای كشوک یرلزد «دننزو قجا |
 | هك كنظفل قرط هليعف هك كنظقل قرط هلبعف كن ءرمه ( قارطالا ) رديشؤم |

 | نراق نطبلا قارطا هلتبس انموب رونید هنبرارپ کوب كنب رف هک ردیعج رد هلنینصف
 هب رقلا قارطاو رونلوا قالطا هنبرلوب نالوا کوب کوب هرزوا یرب یر, كنسیرد

 هکر دمولعم هدننزو ریما ( قبرطلا ) یدنلوا رک ذ هک رونید هنن راپ دنکوب ثكکشم
 | قرطا یمج كنومرولوا ثنّومو رک ذم ویو نوجغیدلوا مادقا قرط روند هلو |

 روذک ءاق رطاو یک رذنو ریذن رولک قرط یعجج كرک ذمو یک ناو نیسع رولک |
 هلنينم ر واک تافرط یی حجو یک هفغراوفبغ ررولک هقرطاو ېک *ابصناوبیصن ۱

 لاحو رد قیرط یمج رونید هنج اغا امرخ نوزوا هدنن زو هنیغس ( ةقب رطلا ) |[
 ناس او قحالآو ةلاحیا ةنسح ةغرط یلع نالف لاج ردلمعتسم هنس انعم ناو 8

 موقلا ةش رط وه لا روئلوا قالطا هنت اشیذو فیرش كموق رو روند هنکرید |

 رونلعج هر زوا قئارط هک رولوا هاکو ردیو اسم یعجو درفم هدنوب مفرش یا | ۱

 هک روند هر كسیاو قربوا یدازوا نوزوا هدنزرطویو کوب هدرب ضعب هق رطو | |
 | رونید هسالپ لوشو روند هب کرج نالوا هدنزوب كن هنسنرو رولوا هدناکش لو |
 یغانزوا كنب روایآ رنیشنمثحبولوا یضرعردق نوش رار ندلیق دوخای ندک وب | ۱

 هنغلارا۵ رلهتش هکاک هنس هشوک رواندنسهش وکر كن رلوا ینآ ورا ردبا میس هرم ر ادّقم 1 ۱

 كنایتشابتکرید رونلوا ریبعت تبرمشاک | هدرلرداجمزبرل ردالصو بوکید وافرطیکیا |

 | زارد زاردبویکساقاخیاقئا رطبو نولوهو رولواهدناینشرغآ بوک هنغل هتروا
  راردبا لامعتسا هدنس هفیص عج هل ر ابتعا یوزح ره هکبوک هلذلجآ بولیکوس
 ا ةقب رط هيف لا روند هکلکش وکو هکلک یاس هدنن زو هنیکس ( هغي رطلا )
 نایب هدنسهدام دنع هک هتن » ةوادنع كنق رط تح * لثلا هنم ونیلو ةواخر یا

 | هدننزو بارح ( قارطلا ) رونید ههلهس ضرا نالوا قشءوب یغاربطو یدنلوا _

 ةقارط وه لاقب رونید هنب ریظنو لثم نالوا هدنموسلواو نونیوا كنهنسن رب
 های كحراش روند هرامدا هدایپ هدننزو عیئاصم ( قبراطلا ) هربظنو هوات یا

 هک هدنزو ریتم ردقررطم یدرفم هروک
 تسسس سس سمسس

 یر یر هدقد_شاتد هب وصو ردند ردا وت



¥: 
 Eli Sa BE Sy يليق كناط ( هقرطلا ) ر دع فر
 | هتعنص ىا لحر ةقرط لصألا اذه لاقب رونلوا ق الطا هنتعنصو راك كم دآ

 | یا قراطلا ملط لاقب نوجگی دتبا عولط هك رونید هنپ زدلب هنربا ( قراطلا ) |
 ۳ ۱ رول وا یز دلی یرتشم هاکو هرهز هاک هدندنع ییا ا ھو نف جلا بکوک |

 [٠ ةقان لاقب رونید هبهقا شموا غلاب هنس هجرد كملکج هلبصف كناط ( ةقورطلا )
 ا قالطا هد هزق شاک هبهرونم هحردو لحغلا اب رضينا تغلب اذا لعفلا ةقورط

 ۱۷ ةقراطلع دش هار لوفت رود هرز كجوک کالمدار (ةقراطلا ) روتلوا |
 | ] هنقراط مه لاقب روئلوا قالطا هننرپشعو ءابرقا كم دارو ريغص ریرس ىلع یا |

 | یر هتروا كننلوق ( ةقورطملا ) ردیعما هدالق هنوکرب ( هیقراطلا ) هنربشع یا
 اإ طسو ىلع تعمو دق تناک اذا ةقورطم"ةجعت لاقى رونید هنویق یشید شغل افم

 ا | نالیصاب هنس هتروا یغلوق كنوبق نانلوا رکذ هدننزو باتک ( قارطلا ) اهنذا
 3 شفلیصب یک هکتن بولیکود نوعا كلبا هنسن ىس هلوقم هعبو روند هبانع

 1 ۱ كش وبا کروند هنناق ره تكنشوا برع شمکید تاق تاقو رونید هرومد |

 | قالطا هنکت رکید نالک نوغیوا هنکت كشواب كلذک هلوا رار شب هنسهزادنا |

 | ههبوکرخارب یکت كنهبوکرب النمرونیدهشیا نالک نوفیوا هشيارب اقلطمو روتلوا
 | | هکرونید هنیدلج كنباق قایاو هوذسح ىلع یا هقارط اذه لاقب یک كلک نونیوا |

 4 كناقلق رود هب یرد لوشو ردنرابع ندندلح نالق هرکصندقدنلوا عز ىنەمەت

 ۲ ردصم ندهلعافم هدانعموب قارطو هلواشءالمق هناقلق بولیح هر کد هک رادقم

 ۱ 1 ( قرطلا ) هب هقدرلاف هرادقم ىلع دلجلا روق اذا اقاررط سرتلا قراط لاق رولوا

 | نعو ةوقو مع یا قرط هلام لاق رونید هنوقو روزو هکلزوم هلی رسک كناط
 | كقرط هلی تناط ( قرطنا ) راردبا هبانک ندنوقو با هلبا مع رلب رع
 روند هنلوکارف هلبعع كناط ( ةقرطلا )ردبعج رد هدننزو بانک هک كفارطو

 عمطیا ةقرط هب لاق رد هنسانعم عمطو صرحو ةللظلا یا ةقرطلا تيشغ لاق

 نولاقو ت داعو روید هرلشاط نان هرزوا یر یر و روند همدا قجا و

 رو هنسانعم قد رط روند هلوب و هئداعو هنأد یا هتفرط هذه لاق رد هنسانع+

 ٌةقرط هذه لاق روئید هب هصوصخم ٌهقب رطو هب هلیسو نالوا لصوم بیس هثبش |
 رونید بهش رط نالوا هدایشا شلخب تاق تاق هرزّوا یرب یرب و ٌهشررط یا هبلا

 هديا و ردتغل هد هل رک كياط هدانعم و هدنزو درص ر واک قرط یعج |

 ر ولک قرط یمجج رونید هب هنس نني ر وک لوب لوب دوخای هرلیکرج نالوا



E Ea REDE LD Cala 1 ۳ ۱0 E ین ۳ تک 
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 es ةقرطاإو E ین بابلا م نم قر ط هقرط لا 9 اتم

 رک 3 رونیدیند قورط» هلوا شقا رادرم هلدولتو لوب بوریک هنا رلهود
 اذا نادا قرط 9 یک للف 3 ی قجا لاق هلا راشاط ۹

 eo ۸و رغب او بیضقلا هب رضوا هفت اذا فرا قو لاش ی

 قرط هل لاقب ردردصلاب هیعستویو روئلوا ریبعت روغوب رلرکج هبهقان ینآ اغاد

 قعشآ هبیشید كکرا هدتزو دوعق قورطو قرطو براض لحف یا ربنک |
 و ہیک هررو اسرمضاذا اقو رطو اق رط هقانلا لعفلا قرط لا رد هنسانعم ۱

 ندنامشنو .برطو,زاسو لبللب انا یا اقورط نالف انفرط لوقت ردهنتسانعم كّک
 هده برت لاق روئلوا قالطا قرط دد ىلع هب همت و هب زاغآ و توص ره

 قرط لاق ردهنسانعم قوا فیعض لارداو لقعو هتسانعع لعقلا هام روید |

 یغوع هکردهنسانعم تناهک هنوکریو هلقع فنض اذا لوعفلا .*انن ىلع افرط لحزا |
 قرطن لاق رد هنسانعم قجآ لاف هلتهح لوا یعب را ردیا هلهحو قمرشراق هکوب

 هنحاغاام رخ هدنتغل یط قرطو نهکت اذا فوصلاب نطقلا طلختیا اقرط زوجعلا |
 اقرط ةأرملا تبضتخا لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم هرکر هقرطو قرطو روید

 -و و نیتفررط و نیق رط هسا لوقنو نيتصوا ةص یا نیئف رط وا هقرطو نيق رطوا ۱

 هدزیط ق ۳ هازود لوذیبع هاو 4غازود قرطو ردا اخخ هده يمص تناط هدانعم

 قرطو ردتغل هد هل رسک كناط روئلوا دلیص شحو KEN هک روند هب هنس

 قرط لاقب رد هثانعم تكمحاوص قنالو قرطو ردبدآ هب رقر هدنساص ناهفصا ۱

 یندوب یک قرط (قورطلا ) ردکلا *الا برشاذا عبارلا بابلانم اقرط لحرا
 نشو اا راد هل ربا ثبولتو طلح تورک راهود هجا هک رونید هب وص لوش

 كشوکو تسسو هيف تلوو لبالا هنص وح اذا قورطەو قرط هام لاق هلوا

 هراح لوشو ةواخ ر هيف ناک اذا فور ۳ لحر لاق روئلوا قالطا همدآ كوبلسو ۱

 لاق هل وا نشو ط اع ون هک نیا تباصا رو ک ۲ هرکصندقد روق هک رونید

 يلا راشاط قحهفوا ( قارطتسالا ) هسي دعب رطلا هبرض اذا قورطء هال
 هم تبلطاذا 23 راسا لوقت رد هنامعم لمسي قجآ لاف ندیماف ناجآ لا

 هقررطتسا لاق ردهنمانعم كليا باط رفیآ نوحالود ندهسکربو یصطاب قرطلا
 كم رج لوب هلیرممک ك رلي (هقرطلاو) (قرطلا) هلاف برشیل هنم هیلطاذا
 نا هتل او رب ردا موج نو قرطمو روند دیکجو روند هود وزش هغو

 تج م :E ۳۳ 5 ا ا ت ا و
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 70 ا 2 یرحو تقالط بولخوط هدملگتو بارتلایخ ا
 ۱ كن وناخ ندنتلش هعاج تقو هکر وند هیسک ناجا رکو لی لوس دوخاپ روند

 ۲ همدآ مادنا تسس نحاع ندعاچب د درس هلوا رکوج بونابق یک قابق هنسهنئس

 ۱  هردصب ةأرملا ىلع قمطبلمقوا قلغت ر مالکلا هیلع میسی ا ءاقابط لحرلا روید

 (  قاباطلاو ) هدننزو بحاص ( قباطلاو ) هدننزو رحاه ( قباطلا ) یعوا هلقثل

  لوقیلعیک قایاولا رونیدهند وضع و رونیدهب هلغ وطوهدیم رکی صب ول هعطق ویب هلعابشا
 روند هب هواط كحهدب زا غاي هدننزو رحاه قباطو روند هنسهدوک فصن كنوبق ۷

  هدنسانعم هلغوط هک رید مججرتم رولک قبب اوطو قباوط یعج ردیب رعم یسراف بات
 1 هکر وند هنغراص هماع هدنزرط هواط هشاب ( ةيقناطلاةملا ) ردیرعم هبات یخد

  طاعتفا ردبسلوا دقعنم هدنلکش هواط هدشاب بویمروثک ندنتلا هکح یتحوا دام |
 | ریبعتیداش نیعم هنتمدخ باطحا هدرلراید وا رهاظ زد یبمقم راص هن وک وب وهنسانعم |

 | طاهتقالا یهو ةبقباطلاةعلاديز منعا لاقب رولوا یک یرلقراص كنهفئاط یراک دنیا
 | ردهقبط یدرفم هدکنو روند هنابقو هغازود یندو هدننزو بنع ( قبطلا )
 ندزدن وکقبط هک هتن روند هتعاس رب ندهصک هدننزو ریما( قیبطلا )ەلىك كناط

 1 هعاسیا ليللا نم قیبط یضم لاقي هلبعص تكناط رولک قبط جج روند هتعاس ر |

 *اج لاقب ردشلوا قبطم نامز هک ایوک یک قبط روئلوا لامعتسا هنسانعم 4ِ و
 _قبطو قبط رونید هثیش نالک قباطمو نوغیوا هبهنسن رو ایلم یا اقیبطو اقبط |

 لعف ( هقبطاام ) هقاطء یا هقیبطو دقابطو هتبطو هفبط اذه لاقب یک قابطو .
 ۳ اات كللا تسانمو نوفیوا هثیش ره یهنس ره" هنسانعم هقذغا ام ردبجعت |
 ۲ رکذ هدننزو هحرف ( ةقبطلا ) رولوا كعد ردمدآ ذاتساو زوا بجعت ردذوخام |
 :E هک هتن رد هنسانعم قلوا قشباب هناي لا هک ردذوخام ندنظل قبط نانلوا ۱

 مهبادلخ بولیریآ الصارولوا هحیوا قلخهک رونید هلاقشپاب هناي هقبطسپ یدنلوا
  بوتروا ما یهنسن رب هدننزو نسح ( قبطلا ) بناب ةقزال یا ةقبط دي لاق |

 هنسهضراعنونحندبا هیطخت ورتسامام یکارداولقع هلتبسانمو ر ونده هنسن ىج وروب
 ۱ | نابلوا كفنمو قرافم الصابودنا البتساوذخ|هشیمهكلذک رونلوا قالطاقبطمنونح

 دونمو قبطم نونح لاقي حراشلا لاق رونلوا قالطا هقبطم یاج هنتلع اج
 ( ةقبطلا فورحلا ) قبطم موجو ةقبطم یجو یناثلاق ءابلا 0 هیلع قبطم

o TE Eyویار و روما اعاد هدننزو ثدح ( قبطلا ( 1 فا  
 | ناک اذاقبطءوه لاقب یدنلوا رکذ هکر دذوخأم ندفیس قیمطت رونلوا قالطا همدآ

 ۱ قد هلا رم لوق ىلع قءروا دزو قرح ( قرطلا) هارب رومالا ب بصب

 اعم



Sarnaهل 70 735 ھن  

 ىرالاێراقايائ «هفٹاو و طخ ان راقم یشع یادیقلا قباطبلاقب رد هنسانعم ك٤ روب قر هنآ

 قالطا هسان هو رک ربو هب هک رکج یروسن رب ېک قبط هلرتک كناط (قبطلا)هبدب
 هلکن آهک ردهنسن ولتحوزل نانلوا ریبعت هرف بو هسک وا هک ردیسا قبدو روئلوا
 قحه ردشپاپ هب هنس رخآ یهنسن روروندهنشک كحاع [ سحر ورونلوادیص شوق 4

 رد هقبط یدرفم رونید هرلناړقو هرلفازودو ېک لاةتوطو شیرج روند هثبش |
 | راهنلا نم قبط یضم لاش روند ید هقبط رونید هتعاس رب ندرابنو ردهقبط |[

 راربد رود هدنتس اف هدف 4سانعم چک قیطو هم هعاس یا ةقطو ۱

 | هننوخیوا كنهنسن رو رک ذیس اک رونبد یخد قیبط ردشلوا قبط۰ نامز هک ایوک |[
 رک دیس اک ردهنانعموپ ید قیمط وقابط ردتغل هدر ینه# هک هتنرونیدهدنالک باتس ۳

 . نالبروا هن رزواو یغابق كن هنس رب هک ردید رفم تكنظفل قط اخف (هقبطلا) ۴

 1 تن هنسنرب هتبطو قمط هروکهنناب هدر اصب تكنل*وم روند هنس هدیشوب نایسح

 | نالک قفاوم هناق تلآ هببشتلابو بولوا عوضوم هنسهدبشوو هغابق نالوا قفاوم ۱

 "قابطو قاسبطا هدنعجو رونلوا قالظا ههجردو ه هنر كتسکوو هناق تسوا

 انادو لقاعرب مات نش ق هک رزدیعسا نوناخ هلقاعرب ند رع هقيطو یهتا روند

 ا كلثمو هکر رد مج رتم ردشالا تلشن ندن ایلثم» هقبطنش قفاو «یدلیا جوزتهسک |

 یه رفر تكموقرب شعیلادنعو ردط وسام هدنانک مان لاثمالا یصقنسم یلیصفت /

 | قفاو نونیوا تیاغب قابقو رلبدزود قابقرب اکا كرەدیا لامعتسا یہا راو |
 .ائاد یدبا تعاج ردا رواکنحرب ندنسهلیبق دایا هقبط دوخاپ رلیدید هقبط نش |

 نش نكل یدیا رص هديا تمواقم هرلنا هلربق رب بولوا ریکر شو طاف هتاف

 رخآرب هنسنر رلیدلبا داربا روح لثم هلرلتا ذخا یماقتناو داد هرارباتس |
 هحو هدننزو بانک ( قابطلا ( رونلوا دارا هد کا ناسا تسانم كب هش

 | [اقابط تاوم عبس قاخ ىذلا] یلاعت هلوقهنموردردصم ندهلعافم هرزوا روکذم |
 وهو عب قوف اهضءب ةقاطأ یواضہہلالاق حراشلالاقاضعب اه ؛تعر ةقیاطل بالا |

 | لابجو لبیک قبط عج قابط تاذوااقابط تشوط وا لعنلاب لعنلا تقباط ردصم

 | ېک قیبط رونید هثبش نالوا قباطم هبهنسنرب قابطو باحرو ةبحرك ةقبطوا
 | رولوا تبان هدنرلغاط هکم ردرجش ساجر هدننزو راز ( قابطلا ) رکذیساک
 ةدسو ناقرو وحاسو هر هقینع یاجو هکحو برحو عفان هموعا داعصو اب رمش ۱

 | ثفاغ هدهیبط بتک شعبو هللا تفاغ ینوب هدنادرفم ردناخسالادیدشو دیغم هدیک ۱
 هلدم كفلاو یصف كناط ( ءاقابطلا ) ردموسم ويد رونلوا لابعتسا هنب ا

 رسا ا تب لج لاق رود" او ي او ط
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  نیراتف لک نیب لصف قبقر مظعوهو هقبط باصا لاقت رونلوا قالطا هرلکک ۱
 ٠ ضرالا قبط رطع لاقب رونلوا قالطا هرومغی لماشو ماع ندیا هطاحا یربرهو |

 ندزودنوک هک و راهنلاو لیلا قبطو رونید هننیم كتحرف تروعو ماع یا ۱
 | امهمطغم یاراهنلاوا .لیللانم قبط ىضم لاقب رونلوا قالطا هنمظعمو ريفو تقو :
 اإ رونلوا قالطا هبهیح لصالق روئلوا قالطا هنافآو یه اود ( قبط تان ) ۱

 [ یا قبط تات یدحا لاق نوچخیدلوا هدنلکش قبط هدقدنای بولیرویق یدبا
 | هکر د هغب ولبق لوش قبط تنبو رونلوا قالطا هرل هیحو هر هغب ولبقو یهاودلا |

 1 روهظ هبح یجزوب زافچ هنب ولبق یسهلج بویلط رو هطزوع زوقط ناسقط
 [ هکهنسانعمقفط رولوا زدصم قبطو ردیبم هکوب شعبلادنع قالطا هبهیهاد ردیا
  بابلانم اقبط اذک لعفن قبط لاقب ردهنسانعم قلوا هرزواكلشیا بویلشب هشیارب

 . قنوازلریآبوشبای هنناي ىلا كمدآ رب هدننزو قبس قبطو قبطو قفط یەم عبارلا
 ۱ یهنسذ ر ( قیبطتلا ) هبنج تقزلاذا اقبطو اقبط هدب تقبط لاقب رد هتسانعم |

۳ 

 رد هنمانعم قلوا لماشو ماع هنسذ ربو هاطغ اذا. ؟یثلا قبط لاقي ردهنسانعم قلقابق

 . ردلهتسمهنمانعء قمالبفق بوتروا نوت یزو اوه باح-و ع اذا ؛یشلا قبط لاقي

 [ ردهنساذعكعرو ىنزوبرپ روغي دوخاپ وصكلذك هاشغ اذا وا باصسلاقبط لاقب

  یرالا کیا هدنناح عوکر ةالصلاق قیبطتو هاطغ اذا ضرالا هحو ءالا قبط لاق

 ] هدب لمح اذا عک ارلا قبط لاش ردنرابع ندقم ردصق بوقوص هنعارا یرلقلب وا

  یرب بولک تسار هلصغم نالوا یقالم كیک یکیا ملقو قیبطتلا یبندقو هبذخف نیب |
  سرفلا قیبطتو ابناف هباصا اذا لصفلا فیسلا قبط لاق ردهنسانعم قهریآ ندنرب

  ادسرفنقبط لاق ردنرابع ندکلنا عضواعمو عفراعم ینلا ییا نک ریدرکس تآ
 | اذ ضرالا معنا قبط لاقی رد هنسانعم قءردغاب یبالہق هرب ره باصو ودعلاف برق

 | بوتروا هنسن هب رزوا قلقابق یبهنسن رب هلبرسک كنهرمه ( قابطالا ) هرطع مع

  هندن رو ردشلبا رارکت ینو فلم هاطغ اذا "یشلا قبطا لاق ردهنسانعم قتمایق

  اومجبا اذا هیلع ء وقا قبطا لاقب ردلمعتسم هنس انعم كلبا قافلا سان هدنن

 اذا موصلا تقبطا لاقب ردلمعتسم هنس انعم كغروک قوچ كب بک اوک هدکلفو

 ۲ ق طناف هقبط لاتر ردعواطم ندقيبطت هدنن زولاعفنا ( قابطنالا ) ترهظو ترثک
 (٠ قمطلاو)(ذقاطلا)قبطتف هقبطا لقب ردعواطم ندنابطا هدننزولعفن ( قبطتلا )

 ۱ لاب رد هنس انعع قاق یواسمو بسانم بو ردیوا هب هنسن ر یبهنسن رهدننزو ینافن

 ا رد دبس انعم كيکدب رزوا یرب یر یساباکیاو هاواسو هقفاو اذا اقابطوٌهَاطء هقناط

 | نوفیوآ هب هنسنرو هنسن رو خال لع اه دحا سل اذا نیصبق نیب قباط لاقب

 و قیص قیس یرلعدآ هسکولنب یغایآ و هقفاو اذا هقباط لاقب ردهنسانعم قلوا نابسحو
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 هلغيفخو هدننزو دیس( قیضلا )هقاصا ییعع هقیط لا ردهنسانعم ققلاراطو
 یودحیصکیاو یو یکلوا ردلعاف مسا هدیسیکیا رونید هبهنسنراط( قیاذعلاو)
 ليكم قیضلا 2: الا [ لردص هب قیاضو] یلاعت هلوق «یرقوحراشلا لاقو ردنیضتم

 قیذع«یف لز لافب هلوا قیصوراط هک رونید هتحصمو او هناکم لوش هدننزو |
 هدلبج مانهرا فحل قیضمو رومالاو نك امالانم قاضاموهو قیضمق عفو لاقو
 یزبط رد قوطو یقین یم رونید هرب قجهراط كب (قیضالا) ردیدآ هبرقرب
 هدلوا هلي هع هلداص ید قتیض یرالصا هکربد حراش هدی ران زو یوطو

 نوا تسناحم ههم هدیاو یدلوا لدبم هب هرسک هع نوحا تروا هاب
 رونلوا قالطا هب هقافو رقف هلیعفو یرسک لداض( ةقیعلا) یدنلوا لادبا هواوی
 هتیصو لاح ءوسو رقفیا ةقيض هباصا لاق ردکید یسنج عج هک ردیعج قبض

 رق رم هدننب نارد . هلبا ايرث هروک هنناب كحراش رددآ لزنمر ندر لزانم

 ساسالاف لاق رلردیادع سوحم كب ردقبن تیاغب روک ذم رح ردبکوکرب قرلوا
 فئاط هقبضو ناربدلاو ايرثلا نيب مج یهو ةقيضىف ادبا وهف ةقبض هبکو ك نالف

 ( ةقیاضلا ) رديدآ مصومرب هدنبرق باذیعو ردیدآ قیرطر هدنب نينح هللا
 ریبعت قمردشقص هک ردهنسانعم كلا قییضت هد هنسنر یدآر هدننزو هلعاقم

 ندنسهلوقبیطو هقرخ هدننزو باتک ( قایضلا ) هرماعاذا هقباض لاق رونلوا ۱

 راردیا قیدطت ینرلحرف ناوسن هلکنا هک روند هحالع هئوکرب

 هنسهدیشویو هتغابق كن هنسنره هلندتعف ( قبطلا ) (م هلمعلا ءاطلا لصف «)
 هنناب هدرناصب كفلّوم هاطغ یا هقبط *ثلا قفاو لاق رولک قابطا یعج روند

 قفلق هدنفوف هج رادقم كنهنسن رخآرب هتسنر ردندهفاضتم ءامسا هدامو هروک |
 قفاومو نوغیوا هثیشر هلثتسانمویو هدهنسن نالوا هدنقوف لوا هدعب رد هنسانعم

 قبطو یدنلوا لاهعنسا یتدهدراوطاو لاوحا هدهلزنءو هحرد هدعب هدهنسن نالوا

 ضرالا قبطو یکیکن شوباب روند هئیش نالک راربو نونیوا هبهنسن لوا "یشنا
 اسوهویمهنجما هکرونید هبهنسن یرلکدید قبطیخدهدرعاسلو ردنرابعندنز وی رب ||

 قالطایخد هنیدپ-هویمو هیسبتكچوکو رونید كنبتولوبت هدیسراف راروق تالوک ام |

 لوفیلع ردندمهنسزوب هدلاوقا رهشان رقو رونلوا قالطاقبط هنرقر ندنامزو رونلوا |
 نرشعوا نرف یا نامزلا نف قیط ینم لاق روالوا قالطا هب هنس یرکب قبط ۱

 ررب ندرلنوب ذوخ اب ربثک عجب ند هکر كجو ندان دارج لاو سانلا قبطو ةثس |

 روثل وا لامعتسا هنسانعم ناشو لاحو هل رابتعا قباطت رزنلوا قالطا هتعاج

 لاح نع الاح یا [ قبط نع اقبط نیکرتل ] لاعت هلوف هنمو هلیتبسانم یلءتو قرت
 | هح هقفوب نالک هني رپ قادنپ وا هدنرلقلارا كنب رلکک هغروکوا نالوا هد هقراو ۴
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 قلصهصلا اذه ام لوقت رونید هب یراق هجوق ناغرغاچ دوب هدننزو لیبجز
 ةباضصلا زوجعلا هذه نم ددشلا توصلا یا قلصهصلاو قلصهصلا هذه نم

 هزون ندا نالوح هداوه هلباه ( ةقبصلاو ) هل مسکخ داص ( قیصا ) |

 روند هزون فیثک شغآ هاوه قرهصوپ قشالوط هنر یرب لوق ىلع رونید
 هفئاکتو هفافتلا وهوا *اوهلا ىف لئبا راببغلا ىا ةقيصلاو قیصلا عطس لاقب
 فناکشلا فتللا رابغلا ردشلیا مسر هنوک هحاسم ی یا ددر فلوم هعافراو

 هتسانعم قرع روید هرو هنسانعم توص روئید هسسو رد هدنلب وات عش رلا

 هدنصا كنسبنس امرخو رونید هب حصار نتنمو دب ندبا تشن ندنعسق راوطو
 روند هنش وق هحرسو هدننزو باع رولک قیص یعج روتید هب هنس لزق نالوا

 ردعضوم رب هليعف كداص ( ةاقیص ) ردیدا نطب رب ندب رعو رولک ناقبص یعجج |

 لاقب دیفدارمو هدننزو یزال ( قئاصلا ) ردفورعم ةاقيص موب هلغملوا هعقورب هدنا
 قزال یا هل قئاص وه
 یدنفص رب هلیئوکس كنافو یصف كدا ( قفضلا ) (+ ةمجحملا داضلا لصف »)
 بابلا نم اقفص لح رلا قفط لاقي رد هنسانعم كما یعیبط عف د ند رب هللا

 هلدب دشت كفاقو یصف هلداض ( قضلا ) ةرع هنطب اذا عضو اذا یناشلا
 تا قاط ینعی .كمنلسس هلغمنق وط هنر یرب هبلص مارجا
 ۵ داص ( قیضلا ) قط لاش اک توص اذا اقص رجلا قن لاق رد هنس انعم

 دنح اقینصو اقینص قبضي 'ىشلا قاض لاقب رد هنسانعم قلوا راط هلیعفو یرسک
 فحم كنظفل قینص قبضو ردکعد قلراط هکر دهلک كدانم مسا ندنوبو مسنا

 قالطا هلاک و كش نالوا هدنوردو روند هبهنسن راط یک تیمو تیم رولوا
 غ رونلوا قالطا هبهنسن نرو قلراط هبلقو ردنعل هدهلرمسک كدام رونلوا

 یا قبض هردصقو كش یا قب یاقف هل لاقب ېک هقافو رقفو شالتو رکفو
  ردصم هنسانعم قملوا لیخو ردیدآ هب رف ر هدهماع قبضو ردصلا هنع قاضام

 ندنناش قیضو تعسو هلی رسک هلداص قبضو لخ اذا لحرلا قاض لاش رولوا

 لامعتسا هدنسهلوقم مغو لخم و رقف سپ یک هرجحو رادردصوصخم ههنسن نالوا

 ردلهعنسم هرزوا موع ییعب ردرارب هل رسسک و یعف هلداص هدیدنع راض ءب نفلوا

 خفلاو رسکلاب قینعو قبض ايف لاقب وا طقف رسكلاب قبض رادلاف لاقي ۱
 رد هنساذعم قلاراط هدننزو لعافن ( قیاضتلاو ) هدننزو لعفت ( قیضتلا ) ۱

 ردهنسانعم قلا راط هلب ردك كنه زمه (ةقاضالا) عسن ادض قیاطتو ناکلاقیضت لاقب

 ردهنسانعم كعثود هفلراط بودنک یلانمو لام كمدآربو هعسوا دم هقانصا لاق ]
 قلفراطیخدوب هدننزو لبعفت (قییطتلا) رقتفاو هام بهذ اذا لحرلا قانصا لاقي

 و
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 شلاق ندرشو لكا هلیببس
 هدیکرت هکردفورعم هلیعفو ىع هلداص ( قودنصلا ) برمشبالو لک ايال ريه
 | (قنصلا ) رولک قیدانص یعج ردتغل هدنوب قودنسو قودنز روند قودنص يغد |
 | نیکرچ كراقتلوق ردیعج كنب راظفل نانصو نص هکرد هنسانعم هنصا هلنيتم "
 | دن كب قتلوف هلنیتعف ( قنصلا ) رد قانص ی درفم ارهاظ رونید هنس هحار
 ادیدش رفذ اذا عبارلا بابلا نم اقنص هطبا قنص لاقب ردهنسانعم قخوق نیکرحو |

 | هلیئرابع دیدسشلا نینلا هدرا هخسن عیچ ( قناصلاو ) هدننزو فتک ( قنسلا )"
 هرزوا هدام یاضتقم نکل ردکعد هنسن نالوا مکعسو نیتمو دیدش هکردموسم

 یفنلوق دارم هکرونلوا نظ قلوا ینصم نتنم هلو نون یعی قلوا دیدشلا نتنلا

 یو و ویب یس هنج قنص و رظنیلف رولوا كيد هسک نافوق نیکرچو دب كب |
 | ءاه هداروب ریبک عض یا ةقنص لجو قنص لحر لاقب رونید هناویحو ناسنا |
 ندنظفل قناصو رونید هحرف نیلاق یو هلناصف ( ةقنصلا ) ردنوحا هغلابم |

 روید همدا ندا راسع و تمدخ ها زوو هڪشوخ هب هود هک رولوا عج

 هود دوب هدننزو نسح ( قنصلا ) لبالا ةمدخ نونسحا یا ةقنص مه لاقب
 ( قانصلا ) رد نوقنصمیمجج رونیدهرامدآ ندیاراعتو دیقنو تراظن لزوک هنمسق _

 روند هود زاوآ .دنلب ندیک هغاربا یزاوا هدکد هرکوک بورسا هدننزو باک
 كن هرمه ( قانصالا ) ردیدآ ه رقرب هدنساضف ورم هل رسک كنون ( ناقناص )
 | هطزوک هراوطو هيلع رمضا اذا هيلع قنصا لاش رد هنسانعم كلبا رارصا هل ریسک

 | (قوصلا) هيلع مایل نسحا اذا هلام ىف قنصا لاق رد هنسانعم كلا: راجو .دیقآ
 اهقوصب ةبادلا قاص لاق رد هنسانعم كمروس راوط هکردیفدارعو هدننزو قوس
 ةقع هنسانعم قوس رونید هب وشراچ هلبعع كداص ( قوصلا ) اهفاس ینعع افوص _

 مان ریثکو هدننزو یب وط رونید ید قوص اکاو ردیدآ عضومرب هدنیرق هنیدللا
 یسازحا هکای وک ردشلوا دراو هدنناونع تاو اقوص قر هلوا عج هدنرعش لرعاش
 رونید هردلاب هک ردیفدا مو هدننزو قاس( قاصلا ) ردسشلیا عج هلی رابتعا

 لعفت ( قوصتلا ) رونید هدواف هکر د هنسانعم قي وس هدننزو ریما ( قب وصلا )
 رد حراش ملت اذا هثرذعب قوصت لا رد هنسانعم قعثالب هرادم هدننزو

 | نالوا تغل هلا داصو نیس هرزوا یغیدلوا تبثم هد هیفرص بتک راسو هدرهم

 | یوصرب مان خاص یتح ردناکد هلیتهج ل دابن پولوا هلقتسسم تغل اهسآرب لهدام
 | بیدا رب وید رولوا حلاص یخد كعد ملاس هرکی انج .یدعا هلفلوا هدنسامدا لدابت
 | ناغرغاچ هدننزو شرمحج(قلصهسلا ) رددودعمندشنالطل .یتکسم باوجكفب رظ

 | (قیلصهصلا)رونید هئوص دیدشو .دننو رونید هبيراق هحوق ی هطاعش ناغرغاب و

 | یا قعععوح لاق. روند همدآ ناربحو هتفش
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 نیرو هابک شعشب ری رت هرم هقیلس ( هتل ) خیلبیا قالصو قالصمو |
 ۱ ( قیلص ) ضن یوشم مع وهو ةقينصلا انمطا لوقت رولک قبالص یمچ روند |

 ګا هب هنسن سلماو زود یک یس هتخن هرهمو رد هدلب رب هدنتلاپا طساو هدنن زو ریما ۱

 5 قالطادقیلصو قیلص هکعا هقف وب هکرید مجرم سلما یا قیلص “یش لاش رونید |

  ردرمیقم هدولا كما ةقفوب هتملص و قیلصهده راس تاهما ارز ردند بابت ا رهاظ 1

 و ىجا عجو قالصایج رونید ههواراومه زودیود ېک یسایآ لا هلنیتصف ( قلصلا ) ۱
 اا تسحو رونید هرابش اط لوس یربا هدنن زو ج اصم(قیلاصلا ) رولك قیلاصا ۱

 | ور ونبرد هدننزو لیدنم هک قیلصملوقیلع ( قولصاا ) رونید هرلهود كالاجو |
 ]| هدنس اضق ب هل رسک كمال ( ناقلاص ) ردیدآ وص ر هدند روب بالک ن |
  هنوص لوش هدنن زو همام ( ةق الصلا ) رد هدلبرب ندنناف اض تسبو رد هرق ر |

 | بوردشراف هنوایرب بوریکر اوط هنجا اجاجو بونلکا قوج هدرب رب هکرونید |
 1 یذلا *الا یهو ةقالصلا نم انحوتبال لاقي هلوا شمالاق یحالص هلامعنسا هلکمردنود |

 1 باود رونید ید هق ولصم هب وص لواو باو دلا اهنقلص دقو ناکمق لاط ادق

 ] لاطا ادتبا هدار و نوه دليا هعقو عاقبا دوخای برض ینعب نوصکب دنبا قلص
 | هق الص یدلک ثنّوم یربعط اهنقاص هدعب هنرابثعا ءام دنفل یدلک رک ذم یلعف

 ۲ یهف كفل ۇمو ردطلغ یرل هخسن اهقلص هلا ريك ذئو هلرابتعا «ءام دوغ اب |
 ا اار قال دواب مواد هب شرم يه هدف وف 6 وهم 1

 | ولزوسقوج ردزناج هدم كفلاو هدننزو یدنلع ( قلصلا ) ردشلبا مسر شوشم
 | كبا دایرف هلغتوط یرو ینوناخ هدنن زو لعفت ( قلصتلا ) ردهنس انعم راثکم

 عحو ه هادو تخ رصف قلطلا اه ذخا اذا ةأرملا تقلصت لاق EN انعم

 قمنا هنوا یرب بونا هرزوا یس هقرا ن دنارطضا هلو ضراع ىس هلوم |

 م لک اذکو ان نطبلا رهظ تغرم اذا ةب ادلا تقلصت لاق رد هنسانعم

 شوخ تیاغب ر دیبقل و رع نی دعس نب ةعذح هدننزو ےاطصم ) قلطصملا )
 ردرو م ندا یغتو برط ادا ندنس هلیبق هعاذخ یدنلوا بیقلت هلغلوا زاوا

 | اع ( دتبما ) ر دندنلست كنا ردنطب رب ند هروب نم «هلیبق هک لطصلا ونب
 1 ۵ یتسد ظولغونیلاقو هبعط بهذ یذلا نیللایا ةقعص یناقسلوقت رونید هدوسهزچ

  ندنسهفرا لوق ىلع ردهنسانعم قمابق ییوبقهلب رک كەم ( قاعصالا ) رونید |

 ا هقلغا اذا بابلا قعصا لاقب رد هنسانعم كمنکرب بوبایف یک کرک بوردنود وریک |
 1 لاق رد هنیانعم قمت زا بولب زو ی داد كب وص دوخای لدوسو هقنواو هدروا

 زسوص لوق ىلع جآ ( قماصلا ) ثبخ و همعط ربغت اذا ءالا وا نبللا تعا

 طرف هدننزو ثدحم ( یعصلا) ناشطع وا اعیاج يا اقماص لازام لاق ردکعد |



 رعشلا ی ىذا دلج لا تحت "لفسالا دلجلا ىا هقافص قشنا لا روا وب |

 ثداوح ( یقثافصلاو قفاوصلا ) هلك نطبلا دلجوا نارصملاو دلج لا نییاموا
 رخآ كغامد هلنیتعف ( قفصلا ) رديعج كنهفاذصو هقبفص رونلوا قالطا هبئاوو
 هدحوم یاب نالوا باوض ردطلغ یرلهفعث غامدلا هکر د حراش روند هنتباہنو
 تمولطوكنه رق یی قفصو ردقجهلوا یتغاید كوص لا كنبرد هكر دتلوا غابدلا هلا

ghتروصلوا نکل یدنلوا رکذ بیرقنع ویو روند هبوص یراص نالوا  | 
 (قفاصلا)ردیدآ عطوه رب هلیصف هلداص ) قيقاغصلا ( یدیشالوا رببعت د هللا رکید

 هرزوایایر رادقم ر هرزوا ینای رب رادقم رب هک روند هود لوش هدننزو بحاصم
 رد هنسانعم قاي كرهنود هناي ر ندنای رب هدننزو هلعافم ( ةقفاصلا ) هلوا راتب |
 لاش رذ هنسانعم قعوط یرو یهفاو بلقنا اذا هیبنج نیب لحرلا قفاص لاق |

 لا رد هنسانعم كيک هنیرزوا كنرب یرب یو یکیاو تضخم اذا ةقانلا تقفاص |
 ردهنسانعم كءود وریک هدننزو لاعفنا ( قافصنالا ) قراط اذا نیو نیب قفاص |
 راک زور هدننزو لاعتفا ( قافطصالا ) محرو فرصنا اذا نالف قفصنا لاق |

 تزنها اذا راعثالا تقفطصا لاق ردهنسانعم قلصرص بولانوا رلحاغا هلغغقوط |
 تک رح اذا دوعلا قفطصا لاق ردهنسانعم قشلاچ بویانبوا یرللت كزاسو خراب |

 لحرلاقفصتلاقب ردهنسانعم كلا هطاواهنوا یرب هدننزو لعفت ( قفصتلا ) هرانوا
 هنسر هقانو هلضرهناذا مالل قفصت لاقى ردهنسانعم كلبا ض رعت هصوصخ روددرت اذا

 هلداص ( قصلا ) نطبلا رهظ تبلقنا اذا ةقانلا تففصت لاق ردهنسانعم قغاپ

 بابلاسءاقص ءابرلا قص لاقب ردهنسانعم كعوا یرلک ایق هلیدیدشت كفاقو یصق |
 قلخ(قلصلا)ردهباکح ندننوصلرسک | نالیقاف هلا روز هرب ر قصورص اذا یناثلا
 بابلا نم اقلص لحرلا قلص لاقب رد ةنسانعم كليا دایرف هللا زاوآ يف هدننزو
 هدنیدح[ قلحو قلصنمأنم سیل ] وبشا هک رد حراش ادیدش انوص تاص اذا لوالا
 قلحهدئاصم كلذک قلحو كما دایرفو هحون هللا توص عفر هدّیاصم قاص عقاو

 لاقي ردهنس انعم قمروا هلکنکد قلصو ردیهنم رنو 1 هلوا كلنا رعش

 رد هنسانعم كما عاج بورتاپ هرزوا یسهفرا ینوئاخو هن رضاذا اصعلاب انالف ات |

 قعغارغوا هب هعقاوو هب هنتف ۳ یدآرو اهعماعف اهطسیاذآ هتب راج قلص لاش

 یسیسا ر ارو ةركنم ةعقو موم عقوا اذا نالف یب قلص لاق ردهنس انعم

 اه رح هتیاصا اذا انالف سعشا تقلص لاش رد هنس انعم كم ردننوک بولاچ

 قلصا لاقی رد هنسانعم كلتا دایرف هللا زاوا یتق هلبرسک كن هرمه ( قالص الا )
 هدننزو بارح(قالصلاو )هدننزو ربنم ( قلصلا ) ادیدش انوص تاصاذا لحرلا

 قلصم بیطخ لاقب رونید همدآ غیلبو رونخسویراج هدننزو دادش ( قالصلاو )
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 "ایا ءانا نم اجوزع هلوحبذا بارمشلا قفصا لاقب رد هنس انعم كيکچ هباقرخ آ .
 اذا اذک ىلع موقلا قفصا لاش رد هنس انعم كلا قافنا هر زوا هدام رو وفصیل

 یدب تقفصا لوقت رد هنس انعم كلك تسار ق افتا هب هنسنرب لاو اوقبطا ۰
 لاقب رد هنس انعم كمرونک ماعط قحهرووط همدآرو هتتفاوو هتفداص یا اذکی |

 یبیجک دوای ینویق قافصا هکرید حراشیهعبشیاب ماعطلانم مه؛اجانا موتلل قفصا |
 قفصا لاقب یدلبا لامها یب انعموب فل ؤم رولک هد هنس انعم قغاص هرکرب هدنوک
 قاق ینرا دانق یعسق شوق یغدوب ( قیفصتلا ) ةرمالا مویلاف اهبلحم ملاذا ملا
 ردهنسانعم كمر وج ییهنسنرواممرمض اذا هبحانج رتاطلا قفص لاقب رد هنس انعم
 رد هنسانعم ققلاشو هباق رخآ نوا هیفصت یارمش جوزعو هبلق اذا هقفص لاق

 لاقي ردهنسانعم قاق لاووفصیل هانا ىلا ءانانم اجورع هلوحاذا بارمشلا قفص لاق
 هیاعرم رخآ نداع مر ی هودو یرخالا ىلع ةحارلا نطاس برض اذا هدب قفص |

 كنکو هرخآ ىلا یعرم نم لوحاذا لبالا قفص لاق رد هنس انعم كیا لی وح
 رد هنسانعم قعشوط یتسهروح لر رو بهذاذا لحرلا قفص لاق رد هنس انعم

 روند هب یناسنا تعاج نالوا لزا هربر ( ةتفاصلا ) هفاطاذا *یلا قفص لاقب
 هلبس هق الع یداع مو لو یدنل وا رکذ هک رد ردصم هدنن زو هرم ( ةقفصلا )

 ةعس یا ةرساخ وا ةحار ةقفص لا هنمو روثل وا قالطا هب هعب نانلوا دقع |

 سشعا بودبا را رفس قوج هکر ونید هناکرزاب لوش هدنن زو دادش ( قافصلا )

 رحال لاقب هلوا راذک راک تیاغب و فرصتمو بلقتم هدنراجت روما بولوا شروب |
 ( ةف افصلا ) قافا قافصوه لاقيو ةر اجلا ف فرصتلاو رافسالا ربثکلا یا قافص

 ةقافص بوْلاقفص لاق رد هنس انعم قملوا مكحو ولهفنو قیص بو هدننزو هقاج ,
 1 رد هنس انعم قلوا ایحو مرش یول زو كن هسک رو فخهدنص ساما بابلانم |

 | مکوول هفتو قیص ردفصو هدننزو ربما ( قیفصلا ) عقو اذا لحرلا قفص لاقب |

 أ فصو هز و نا و او كيو فیس دن قیفص بوت لاقب رونید هب و شف وط

 كك و تیاغب ولوو رام( ا وا قیاس سو نقل رولوا

 | لافی روند های هدابک قشم ویو عنتعیا قوفص لبح لاقي رونید هغاط برصو |
 ] قاوفص ةرخص لاقت روند هل ابق نيلي كتسکوو نیل یا قوفص سوق |

 كيد كسك ویو برص هلبسهدایزو هدننزو بم ک رولک قفص یعج ب هع هاسام یا

 بانک ( قافصلا ) هلنيتمط رواک قفصو قئافص یمچ رولوا فصو هب هیقع یرقو

 ۱ یک راز کز رود هبیرد هحهةف و نالوا هدنذلآ تب رد نتب لیق هدفساق هدننزو

 | راقسرنب لا یرد ضعبلادنع رولوا ضراع اکا یمهطراع قتف یرثک | رولوا |

 كنینطاب دلجو یرهاظ دلج > هک روند هنعوج كنسیرد كنطب لوق یلعو یغلارا



 كنافو یصف كداص ( قفصلا ) ردیمسا تارو اقذولاف یا اترفصانلک الوقت ۲

 | قفص لاش ردهنسانعم قمروا هلهحو رونلسس یک رام هلینوکس ۱
 یهنسا رو توص هل عیب ارض هب رض اذا ثلاشلا اا اةفص هاا ۱

 قفص لاقب یک كمردنود هبوریک نوح قمابق یبوبق ردهنسانعم كمردنود هب وریک

 ۱ هدن و هیحات یا قفصق دعقا لاقب ردهنسانعم هیحا قفصو هدرو a اذا *یثلا أ

 ۱ كغاط للا قفصو رد هنسانعم عضو ءو لحو زدراچ هلنبتعفو هلی هلص كداص

 | هعفسوا ههحو وهو لبلا قفص اولزت لاقب رونید هنسهرو دوخای روند هنیزو |
 اناج ىلع یا هقنع قفص ىلع هرض لاقي رونید هناجر كنو قنعلا قفصو "
 هبدخ یا سرفلا قفص برضتال لوق ردنرابع ندنغانب كتا سرفلا قفص و

 نداینفح» یکی شفلصا بولبک ود وص هنیرزوا هک روند هیوص یراص لوش قفصو
 كئبش نانلوا تغابد قفص شعبلا دنعو ردز اج هلنیتعف هدانعم وب ردبا روهظ

 هکر د هنسانعم قلاج هلا لا هدنعوقو یدفع كعب هقفصو قفصو روند هن طو حر

 | هدب یلعو ةعيبلاب هدب قفص لاقب راردا هدام عطق بول[ هلا لا ی رتشم هللا عیاب
 1 یفص ان دانعمولو بلا ی وچ واع ادو ہد لع ب برادا ی ا اقفص

 ینرلدانق یمسق شوق قفصو روید هغملآ هلالا هدنتقو عیب هکهدننزو یجم رد یتفصو
 كەر وج هنسهفرا ییوبقو امییرمض اذا هیحانج راطلا قفص لاش ردەنسانعم قاق

 هدراذا بابلا قفص لا قب ردهصیصخ هدیاب انقر ردهنسانعم یقەایڌ لوق ىلع

 باسبلا قفص لاقب رولوا نددادضا هلغملوا هنسانعم قجا یوبقو هقلغاوا

 | ینرللت كزاسو هضم اذا هنیع قفص لاقب رد هنسانعم قوب زوک و هصف اذا

 رد هثسانعم كمك هنابو هراتوا كرح اذا دوعلا قفص لاقب رد هنسانعم كمردنربد
 عرلا تقفص تقفص لاش رد هنسانعم قعاسوا یرلحاغا ليو بهذ اذا لحرلا قفص لاقت

 هالماذا حدقلا قفص لاقب رد هنسانعم قمردلوط نیز اهنک رح اذا راهٌءالا _
 هعاججان لز یا هقف اص انیلع تقفص لوقت رد هنسانعم قوق تعاج ر هر رو

 تقنص لاقب رد هنسانعم كلوا یسیروای هدنحا هلغغابق بولیصف یجر كنهقا و
 قفص لاقي ردهنسانعم قمروا هلحملقو توب یتح اهدلونع اهجر ترا اذا ةقانلا
 نداق رب نوحا قلروط بولیزوس یبرش حورع هللا وصو هن هبرض اذا تی

 ءاناىلا انا نم اجو زم هلوح اذا بارمشلا قفص لاقي رد هنیمانعم نیکح هباق رخ آ
 لاقو هعارمصمیا بابلاقنص عف لاقیرونید هنیدانف وبق هلرسک كداص ( قفصلا 3
 ار كنهرمه ( قافصالا ) نیعارمصم نکی رل اذا دحاو قفص هداد باب ساسالاق

 | ورک یوبقو هدرو هفرصاذا *ینلا قفصا لاقب ردهنسانعم كمردنود وریک یخدوب
 | یب هساکو هفلغاوا هدر اذا بابلا قفصا لاق رد هنسانعم قمایق لوق لق كمرووج

 / نوا قلروط یارشوصو الم اذا, حدقلا قفضا لاقب ۷ هنس انعم قم ردل ط
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 | هتسنرب رارجات بوراو هرازاب زسهبامرس هکرونید هرلهسک لوش هقفاعصو رلیدنلوا |
 | لاق هلوا رارولوالخاد هبهصح هلبیرقترب بولیقوص هج هلیب هنبرلارآ هدنرافدلآ
 لا ىرتشا اذاف لام سأزالب ةراصلل قوسلا نودهشب نیذلا مهو ةقفاعصلانم وه "

 ا رفعج هک (قنعصو ) ردهدازو یرفعج هک (قفعص 5 اولخد اشيش رجاتلا
 | قیفاعص یک هغفاعص ۍراعجو ردیرادرغم یدنلوا رکذ هک قوفعصو ردهدنزو
 هد اصب كفلّوم هنسانعم توم رونلوا قالطا همولوا ( ةقعاساا )رولک یخد
 وح قرهلوا تتسم فومو باذصع دوخاب یرا لوزن هقعاص هروک هناي

 1 هلیس هقالع همزالم هدعب بوئلوا قالطا هبهددش تاوصا ندا روهظ ندامع

 ههصو باذعو راو توم هروک هناي كبغارو یدنلوا لامعتسا هدنربره كرلنوب
 زا یهتنا ردشلوا هددعتم هلراسبتعا تاربثأت رددحاو *وف اسیناذق یسهلج باذع
 زا .لکوم هباصس قوسو روند هباذع هعصو رونلوا قالطا هباذع كلهم هقعاصو

 || یبهنسن ینیدنقوط یبوا هکر ونید هبیبماق نیشتآ نالوا هدندب كتهتشرف نالوا
 ۱ رونلوا ریبعت مردلب هکر دن رابع ینا نشود ندامس دوخاب ردا قارحا

 زا ءاعسا مهتقعص لاقب هتسانعم قمردنقوط مردلی یک هیعار رولوا ردصم هتعاصو

 ةتعصلاو)هلنیتصفو هلیصف كداص(قعصلا )اهب مهتباصا اذا ثلاثلا بابلانم ةفعاص
 قلاب نک ردهتمناتصم یوا دوو شوهب هایبسس تدشر, ورا یاهو

 اذا عبارلا بابلانم اقاعصتو هقعصو افعصو اقعص لحرلا قعص لاقي رونلوا ربت

 رونید همدآ نیغیاب شلیاب ندندشرب ردغصو هدننزو فاك (قعصلا ) هيلع یفغ
 ةقعاص اعادو ثوصلا دیدشلایا قعص لحر لاش رونید هیسک توصلا ددشو

 ندبالک ویو ردیبقل كن هسک مان لیفن ندلیوخو رونید هیسک نالوا هدنعقوت
 هناصف روند قعص «دننسن هدننزو لبا یدیا رلرید قعص اکا ردیبقل سرافرب

 هنشاب كرون یسهلیبق مک رد هرزوا سابق ريغ هک هدننزو یدع روند قعصو

 رولوا شوهب هدک دتشيا دیدش زاوآ رب بولوا را اتم دعبنم ندنراقدروا هلدش

 ماسعط نوکر هکیدید رلیضعبو رلیدلبا بیقلت هلا روم بقل ینبم اکا یدا

 1 هلکلیا نوکن رس یهرصنو روهظ راک زور دی دش رب ناهکات بودبا برو چ

 هقعاصر هدماکنه لوا بولوا ىهلا نحر رهظء هدکدتیا نعلو بس هراکزور

 (قعصلا )ردشنوا بیقلت ثعاب ییدلی رورم همدع : بوس میسر روهظ

 دیناون هلنس ês هدنن زو و قناعص) روند هزاوا قدی و ام دنیا

TESTو  

Tروسی هو جو رج دسر وی  

  گداص( قرفصلا )ردبدآ عنصومرب هدننزو رفز ( قعص) ردعض وم رب هدندروب
 ۴ رونلوا لاین هاف رح هذولا هکر ديما قذولاف هل لهم دش هارو كلافو



۱۷۲ 

 نا دیو ردیعا ا ندنیلیاو یدتلوا بی نوچکیدلبا قیدصت د|
 یعباثنا یباسلاو ر# ن رکب قیدصلاواو زدیعا یدح یی دم مان یخبلا رک

 لوقلع ردهدنن زو ریما هک قیدص ن مانشحو ردشلیا ثیدح تیاور رد هیت

 د.هدام نالوا نبتمو رهاظ هرزوا یفیقح( ةقداصلا ) ردندح ردهدننزو تیکس
 (قادصالا )مالا هل ننام دعبیا ةقداص بغیف هلعف لاق روئلوا قالطا هلاحو

 قدصا لاش ردهنسانعم كالا رهم نیبعت هدنحاکن كنوناخ هلرسک كنهرمه

 شتآ تكنهّیاط یراصت رامعب هلنيتصف (قدصلا )اقادص اهل یعس اذا ةأرلا
 رد قدس هلا هلبهم نیس نالوا باوصرد نو نکلا رایدلیا قالطا هن راه |
 كلبا تدسن هک-رک ینمالک كيدآ ر (قیدصتلا)یدنلوا نایب هدنسهدام نیس هک |

 یشحوو هک دنح هقدص لاق ردهسانعم نرلکج رکو كعد یدلیوس كحرک ینعو

 اسد ر : ء وط ن رابه بوم ع١ تاغلا هرس هروح هدقدنل وا موس و هاج هرزوا راوناج

 هيلع لجال تغلب لوادعاذا ینحولاقدص لاقي رونلوالامعتسا هنسانعم تنگ نور رکس

 | تاق دصا اونقدصاانا |لیزنتلاقو تاقدرصلا یطعم یا قدصتم وه لاش رود همدا

 هك ريد حراش اهلثمىف تغداو اداص ءاتلا تبلقق تاقدصنملاو نیقدستلا هلصا هبالا

 ءارقفلالعتقدصت لوقت یدنلوا لامعتسا ردنرابع ندکمربو هفدص هک هدلعف نانلوا
 تفادص هدننزو لادح ( قادصلاو ) هدننزو هلعافم ( ةقداصلا ) اذكب تفدصتو _
 هدننزو لعافت ( قداصتلا ) هلاخاذا هقداص لاقب رد هنسانعم یهشلئسود هر زوا

 هب هنسن هقفوب .هلنبتعف ( قرمصلا ) اقداص ىنعم افداصت لاقب رد هنسانعم هقداصم |

 رون دەکا هقفو هدنزو هنیفس ) ةقب رمصلا ۱ قیفر یا قرص یش لاش روند

 رولک قبارصو هلنبتعف رولک قرصو زساه رد قی رص یيچج هنسسانعم هقاقر
 هدهماعو ےل یا قوفعص لاقب روند هیهامورفو ےل هل رعف هلداص ) قوفعصلا (

 روند ید هقوفمص اکاو ردشملوا هعقو رب برعلا نیب ها ردیدآ هبرق رب

 بوئرخاما ردشمالوا دراو هدننزو نولعف هدرع مالک یربغ ندقوقعص وبشاو

 مادخ ناویم ون هدنزو هفلاع ( ةةفاعصلا) رکذبساک رولوا نر كن هقفاعص

 ونب « هران او یدا رارولوا ن کت ەدەماع رو؛لوا قالطا هب هغ اطر ندنعیاوو

 هلنلوا یمجگا سا ىس ا قوفعصوو ردهدزابز هد هلي هلداص راربد یندقوف

 وین ا ا هل رلل وا نکاس هد هب رق مان یر هدهماع سرم

 ۱ قدصااذحا لاش رونلوا قالطا دلماع ندا دا تاک ز هدننزو ثدح ) ىدصملا (

 1 نرو تاک زو هقدرص هدننزو رفتم ) ىقدصتملا ( تاقدصلا ا وهو ةي رغلا

 ص

 ۱ بلاط یھلا باوت هرس و د: کک هدف رع هدعد بولوا هنسانعم لصفت اقلطء قدصت

 اإ قونعصو ردقلوا ددشم یار دواي موعضم یاخ نالوا جف ردقبءص یس۵۶



EES 
 شفا

eذا صخا یا یقیدص وه ۲ وقت راردبا دارغ یکعد ءاقدصا صاخاو  

 لاقب ونلوا قالطا هتبحو هلنلتسودنالوا هلیهحو قدصهدننزو همارک (ةقادصلا) |
 همدآ هقوئومو نیما هدننزو لقیص (قديصلا) قدصلاب ةبحم یا ةقادص اههثب |

 . هک ردیعسا كبكوک یرلکدید بطقو نیما یا قدیص نالف لاش رونلوا قالطا |
 مان یهسهداروا فلوم یدنلوا رکذ هدنسهدام دوق هک هثن ردیلاع بطق داره |
 | (قادصلا) هنسانعم كل رونلوا قالطا ههاشداب قدیصویدیشل؛ا ریسفن هللابکوک |

 ۲ هدنع لا یک ناهرو لیلد روند هئبش ندآ قیدصت یهنسنر هدننزو ما 1

 ا برەلا ناسل كحراش نکل هدننزو ربنم( قدصلا) هقدصیام ىا كلذ قادصم 8

 . هکهلرحف كلادوكيم هرزوا ىح دییقنلا حرصمندناهما راسو بابعو ساساو أ
 ۱ هکرونلوا قالطا هرداهبلوث هلتفاصا هنظفغل وذ سب ردهنسانعم قدص ردیپم ردصع |

 . هلکلبا دعو یبهلج لوا هک ایوک هلوا تسردو تسار یوجهو هاج هرزوا نعشد
 ۱ هکلب ا هن رولوا EA رک ی دلو هدننزو ربامو هلوا قداص هدندعو

 ۱ ةداصو ةلبلا قداصیا قدصموذ سرفو عاج لاقب رولوا نعضنم یهفلابم هدنوب
 . یناعت هللاهحول هلاعف (ةقدصلا) ردنآ ندرکس هک رک ورا شد ینعبیرما
 ۱ هللا تاذف یطعاام یهو هقدصلا هاطعا لاق روند ههنسن نالیرو هنارقف |

 رس هععسو ایر هقدص ارز ردک وام ن دنسانعم لعق قدص هکر بد جرتم یلاعت

 یک ة وكز ردنرابع ندلام نانلوا اطعاو جارخا برقلا هجویلع هلصالخاو |
 والوا قالطا هقدص یندهبحاو اضعبو ردصوصحم هبحاو ةوكزو هم وظن ەقراص

 راهظا قبر قدص هنابوئم لصاشاو هلي هقالع كليا قدص ىرحع ند لعف

 اا سامو هاک ذ كلام هک ه تن روئلوا قالطا هقدص هبهیطع لوا نوصکیدلیا
 ۵8 رد دنسهدام قدص ید هحوز قادص رولوا قالطا تاک ز نوحجغيد لوا

 دو ىح هلداص( ةفدصلا ) رادبا راهظا ىنتبغر قدص هبهحوز كحوز |

 هتصف(ةقدصلاو)هلنتعض(ةقدصلاو )هدننزوهرع(ةقدصلا و) هدننزوهف رغ (ةقدصلاو) |

 ها رهه كنهحوز هدننزو بح( قادصلاو ) هدنن زو باثک (قادصلاو ) ۱

 ۲ کل هقدصو رولک تاقدص یعج كنهقدص نالوا هدننزو هسدنو هنسانعم نیباک [

 2 ؛لداص رولک تافدصو ردهلیع هلداص كلذک رولک تاقدص ردهلب كداص |
 ن اطر هدننزو ریب ز(قیدص) ردیعوج عفا لنیتمس رواك تاقدص و هلیصف كلادو

 ۱ 9 عارذلا قيدص نب لیعمساو یسوم نب قیدص ردادلاجر ءام او ردیدآ
 ش روند همدآ قدصلا ريك ردسهغیص هغلابء ۳ تیک( قب دصلا

 مش قیدصو ردهانک ندماود ترثک هدراو یدصاا ریثکیا قیدص لر

 کی دنتشیا یبارعم سما مرا ی هد هلایطر رکب وبا ا
a pas rوز و و روبه ها  
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۹۱ 

 .روتف رل رد لاتقلا ق قدصو لاسقلا قدص هک هتن رونلوا ,لاصتسا هدحراوح |

 یسهدامقدصو هنسانعم یدنبا هیفوت یبرح قحبودبامادقاندکچوک هلانق نسنوایتو |
 ردهمی وب ید بذک نالوا لیاقمهکهتنا ردیا هیدعت یندهلعف کیا زولوا یدعتمو.مزال ||

 تدش هسک رب ییعب رونلوا لامعتسا هنس انعم تدش هلب سبک هداص قدصو یہا |
 قدص لحر الثم را ردبا فاض هنظفل قدص هسنلوا تبسن هریخو حالص هرزوا |
 تیقدصو تیلوحر ین هلف اضا رلربد قدص راجو قدص ةاماو قدص قیدصو |
 ندکح رکوا یند ءرج الطصا هکهتن ردلماک یناکراو ءارحا هکردقداص هد راجو |
 ام لنا یب ناو دقلو ۱ لاعت هلوق هنمو رونلوا..ريبعت تكشا ندکحرکو مدآ ۱

 علاص هب ولطءو ضرغو لم اک ہدنیل زنم یتعی الاص الزنم مهاسنل زنا یا [ قدص |

 هک رلید روب لازا هلزنم قداص هدقفل وا داقتع او نظ ريخ ولرد رهو ضحو | ۱
 هدارا یسانعم لاک و تدش هرزوا روک ذم هحوو ردیرل هکلوا ماشو سصمدارم | ۱

 هدنروص شی دلوا تعنو هل رسک كد اص راربد قدص لحر هلتفاضا هدقدنلوا |
 زود ولتن ام هلیعف كد اصو راد هلیحق كدا هک, لرد قدصلا لح رلا [

 تناشمو وتسم بلص یا ق دص حر لاش رولوا فص و هغار م یرغ وطو
 متنسم یا ق دص لحر لاش رول وا فصو همدآ نالوا ی اقثساو دادسو |

 قدص لحر لاش رولوا فصو همدآ لماکو مات یناک راو "ارحا افاطمو نيتم ||
 * قالا قدص لحر لاو تافدص ءاسنو نوقدص موقو ةقدص ةارما لاقیو لماک یا |

 هحوو میفنسهو تبا یس هلماعمو رظنو تفلاو یسشروک هلسا نجف رظنلا قدصو |
 ندنالماعمو عانوا یسهلوقم هلماعمتروصو هنهادءو قافن ینعی هسلوا هرزوا قیقح

 هللاتقدصالرل رداذک لعفا ۸ نا اشیدح هلاتقدصهک ردندنرلنیع كرلبرعو هسلوا ماس |
 هلبع كداص ( قدصلا ) ردفوذح هيفا *ال هک ردهدنلیوأت اذک لعفا مم نا اثیدح |
 لاقب یک نهرو نهر ردعج ردفصو هلیطف كداص هک ندنظفل قدص هلئبتخو |

 عج ندنظنل قادص هدنزو باح هو ندنطفل قودصو نوفداص یا قدص موق

 لجر لاقب رونید همدآ یوکتسار ولزوس كچرک هدننزو ریما ( نیدسلا ) رولوا
 یعچودرفم روئلوا قالطا هتسود كحرک و ةغلابم ةفاضالاب قدص قیدصو ق؛دص
 *قدصو رولک ءافدصا یعج روند ید هقیدص هدنش ومو رد راز قنومو .وک ذمو 1

 هکر ید ج رتءرولک قداصا یمجلا عجو هلی كداص رولک نافدصوهدننزو ءامرک رولک |
 یندیه-و و هدنباب یدارفا كقبدص هدنسهع رک [ ےج قیدصالو ] وبشایواضیب
 لیهصو نينح ارز رونلوا قالطا هدهعج ېک ودع یظفل قیدص هک رددلیا درس

 كقدصویبننا رواک یندیعجو ثیْأت هلرابتعا ینیفصو سب ردردصم لعالاق یک
 هکر ردارینصت هل دصق ریتوو حدم راب رع هللا هددش» یاپ رونید قبدص هدن رغصم

xi iminesممم و ا و س سن  



۹۱ 

 . هرمط نانآ یرقوب یرقوب و عفترم یا قهاش لبح لاق رولوا فصو هنس هلوقم

  ینتوص ندنسي رجا قهاشو قوف ىلا براض یا قهاش قرع لاقب روئلوا یالطا ۱
 ۱ هدساسا هبضخ دتشب ناک اذا قهاشو ذوه لاقب هنمو روید همدا ندنآ دیدرت

 زد نعضتم ی هنلابمو و ردموسم هلترابع هبضغ دتشا اذا لهاصو یهاشو ذوه

 رولوا ادیب قهاشرپ هدنقوج هک ای وک كمدا نالوا دنشم ېضغو شخ هجکدنک
 كغاط هل رسک كنيم ( قیشلا ) ردمدآ كغاطرب هدننزو بارغ ( قاهش ) |

 دوعص هکرونید هنبرپ نیجلپ لوق ىلع رونید هن رب نالوا برص كبو هنسب رقوب
 هعقس وهوا هعطاوم بعصاو هالعا یا لبلا قیش ىظلا ذخا لاقن هیلوا نکع

 رد هتسانعم بناجو ردیدا قلاب ساحر و روید هنسهلک هل رک ذو قترال یوتسذا

 هکر وند هش وف یرلکدد لر و ردهقبش یدرفم روند هنب رللبف كنخروق تآو

 رارکت هللا هقیش نالوا یدرفم ینو فلّوم ردیشوق ینرام دوخای یشوق افس
 روند هغالتحو هغی راپ قح هراط نالوا هدنس هیت دوخای هدغاط قیشو ردشلنا

 روند هغاط نوزواو رونید هغالتج قح هراط نالوا هدنغلارا ايق یکیا لوق ىلع
 برق لوق ىلع ردبدآ كغاط ییا هلیس هینب هینش ( ناقیشلا ) ردبدآ عضومرب و

 ردیدا عضومر هبرمسک نبش ( قیشلاوذ ) ردیدآ كعضومر هدهنندم |

 ( ةف ودصلاو ) هلیصفو ىرسك كداص ( قدصلا ) (+ هلمعلا داصلا لصف *)

 ندقلوا قباطم هعقاو هک ردهنسانعم كلوش كجرک یربخربو زوسرب هلرحف كيم |

 | ردردصمیما هیرسکو ردردصم هلرصفلداص شعبلا دعو ردیلباقم بذک ردئرابع |
 ل كحرک مدآ رو قلوا كحرک ربخ هدقدلوا ردصمسپ هنسانعم كلکج رکو كحرک

 قدص لاقب رولوا هنبرلانعم كلئوس كجرکو قلوا ولزوس كجرک مدآ رو قوا
 بذک دص لوالا بابلا نم ةقودصمو اقدص ثیدلا نالف قدصو ثیدلاف نالف

 نایب هدنس هدام عده لثموب « هرکب نس ینفدص « لئملا هنمو لاتفلا قدص لاو
 ینصو كم الکو لوق لصالق بذکو قدص هروک هنناس هدر اصب كفلوم یدنلوا

 | ریبعن نالیو كج رک دیکرتو غوردو تسار هدیسراف هکر دع ونوم هرزوا قلوا

 | قدصو نوسلوامالک هنوک راسودعوو نوسلوا لبقتسمو یضامرو تهقلوق رونلوا
 ۱ ۱ ضرعلاباضهبو ردص وصحم هب یرب> مالک ناهه ندمالک عا وا هل الوا درو بذکو

 هلئاق هلینهح عاسناو رونلوا لامعتسا یخد هديب اشنا مالک والثم اعدو ماهفتساوما
 | لماک ینوقو مان یناک راو عقم یسارحا كن هنسنرب قدصو رولوا فصو هدهربخو |

  رولوا نابتسم ند هنآ "هلثما هک هتن رونلوا قالطا هنسلوا لصاح هلبنهح قتلوا

  رونلوا لامعتسا هدهنسن نالوا تباو لصاح هدملکم داقتعا قدص هک رولوا هاکو |
  لاعفاهکرولوا هاکو روند یتظ بذکو ینظ قدص هک هتن رولوا یلباقم كنآ بذکو |

 arm 2 < - هصحسس حمد

 راوح



 ی هنسنر و ةرخالا ىلا هقوش یا مالا 11 ىلع االف قش قش لوقتو یه یا

 هدش ادا دن ولا ىلا بطلا قاش لاق رد هنسانعم قلغب ب وکج مکح هتدش رب

 قاش لاقب ردهنسانعم قمایط هراوبد هنکید بو ردلاق ی هب رق ولط و ه هقواو

 كما دنموزرآ هدننزو ليعفت ( قب وشتلا ) طئالا ىلا ةدنسم اهبصن اذا ةب رقلا
 قئاش هليض كنيش ( قوشلا ) نجه یا ینةوش لوقن یک قوش رد هنسانعم ||

 قوش مه لاقب رونلوا قالطا هفاشع نالوا یس وزرآ لاک هننوبحم ردیعج كنظفل |

 رولوا عج ید ندنظفل قوشو یک نال رولوا هرزوا بسن قئاش سپ قاشع یا ۳"
 روند هب هب رق شا بط هنکید هراوبد هلرعف كيم ( ةف وشلا ) رک دیس اک
 ردندنسدحم یسلدنالا هقوش نب دجا نن سنو ر دنداعسا لصق تنش ۳ هف وش ( ۱

 نوزوا كب هدننزو قجا ( قوشالا ) ردشلیا ثیدح تیاور ندنا لبللا قش نا ||
 لب وط یا قوشا لحر لاش هلی كنبش روک قوش یجب روئلوا قالطا همدآ ۲
 رب هلکنا هکر ونید هب هنسن یک ییا رداچ هدننزو باتک ( قابشلا ) قوش موقو |]
 یثلا هدع یذلا وهو قایشلاب هيلا هدش لاق رونلوا طب ر هثشر بولیکح هنسن |

 روند "همدآ نالوا دنم وزراو قاتشم كب هدنزو سک ( قبشلا ) *وث د لا دشل |

 لکوک هبهنسنر هدننزو لاعتفا ( قابتشالا ) یانشم يا قیش بلقو لحر لاق
 هیلا هسفل تع زنا اذا هبلا قاتشاو هقاتشا لاق رد هنسانعم قلوا دام وزراو |

 ردهنسانعم تكمروتسوک كلدنموزرآ هلاقوشو فاکن هدننزو لعفت ( قوشتلا )
 ( قذیبیش ) افلکن قوشلا هرهظا اذا هبلا قوشت لاقي یک یعاضوا هنامز بابحا |

 قذشبش بودبا فیعصت عاطق نا ردیدآ هدلب رب هلق كنهمجعم لاذو هابو كنبش ]|
 (یاهشلاو) هلیحف كنيش ( قیهشاا ) رولوا هدننزو للغعف هکیدلیا تب هليناونع |

 وذا هنسانعم قمرقه هک ندبا اکب هدننزو راکذت ( قاهشتلاو ) هلی كنيس |

 اتاهدنو افاهشو اقیهش قهشو لجرلا قهش لاقب رولوا همر لوا یساکب لافطا |
 تمروکدزوک هبهنسنربو هردص ىف ءاکبلا ددرت اذا عبارلاو یناثلاو ثااثلا بابلا نم |

 تكشا قیهشو نیعب هت اصا اذا هيلع رظانلا نیع تقهش لاقب ر دلمهتسمه هنسامعم

 هدراصب كفلوم قې اذا اناهشنو اقیهش رابلا قهش لاق رد هنسانعم كمريکآ

 یغولوص ردیلبافم ریفز هک رونلوا لامعتسا هدقر هلوا مسا قیهش هروک هتنای
 یتسمربکا هک یک کوص كنسمربک | كشا ر دنرابع ن دکفلسس قر هلا یرجا
 ینحاو تكمکح ینحا هدناسنا رولوا مرنو هتسها ادص لوا و ر دیا مامت هلکنا

 سپرولوا ید ردصم هدانعمویو ردیلاح لاغطا ندبا اکب رونلوا ریبعت كمردنب وک

 ( قهاشلا ) رولوا ترابع ندکمرب و بولا یغولوص كر هنلسس ربفزو قیهش ۱
 ۱ جاغاو ءانی و E ردلعاف مسا رد هنسسانعم عافترا هک ندنظفل قوهش



۹1۲ 

 3 نالوا یلدا ن دنس هر تيد قنشو هکدعا لزلح ین باصت دم مزال تاکز ۱

 هح هلي هدک دلیا قوس الماک یتید هلفاع نالوا لمعصم هتد ىع روند هتیانح شرا

 ر دقلعتم هبامظع تد لوا هک اپ وک زونید قنش E1 هوا یند تاحارح تاید

 | هرزوا قلوا هلماک تید الثم مدآ نیعتمرب یتعی رونید یخد هبلضف نالوا هدتیدو

 ||| قش هبموود شب لوا هسلیا مارکا یخد مو د شب هلضف هرکص ندکدرب و هود زوب
 ۱ 2 “یر ردهن وکییا هدنصوصختاک زك رک و تیدلرک قىش هکیدید راتعبرونبد

 | قذشو ردکمرو هعذح یرکی یلعا قنش هدنید اما ردلفسا قنش یسیرو یلعا |
 هد هود ش یم رکی یلعا قمش هدن اک زو ردکم رب و ض اح تش ی رکی لفسا

 قنشو ردنرابع ندکمریو نوبق رب هدهود شب لفساو ردکمریو ضاخح تن رب |
 ردصم قنشو هسانعم لدع روند هنکند ر 6 وو هنسانعم لبح روند هبیا ۱

 هنسانعم قلوا رادهقالع هليتبحو رهم بوشلبا لک وک هبهنسن رب يک قنش نوا

 | ( قنشلا ) هاقلعم راصف اش ىوه اذا عبارلا بابلا نم اقنش لحرا قنش لاقب |

 همدآ نکشلبا ندا تمحمو رهمو رظن بولوا هتفشآ هب هنس ره هدننزو فتک

 رد لک لا حاط قانشم یا قنش بلقو لحر لاش رولوا فصو هلک وکو

 . هداشک وخوش یجدبا هفیطلو غال هلیعسف كک را اعتاد هدننزو هنیکس ( ةقبنشلا )

 | هدننزو نيكس ( قینشلا ) ةلزاضم یا ةقينش ةأرما لاق روند هتروع برشم
 (قانقنشلا) هسفن بجعم یا قینش باش لاق روند هئاوح دنسیدوخو نیب دوخ

 ۱ ۱ (قنشلا)رونید ه هبهادوتفاو ردیعما یرلبسر ب تنسهفلاط نج هدننزو طا رطرس

 | یا قنشم "یش لاق روند هبهنسن شعارغوطو یک را ه راد هدننزو مطعف

 را ردبا ماعط ا هنبرلقلاوب ریجن هکن هکن شلروغوب هلیغاب نوتیزو عطقم |
 یسیخاومو باود هسک رب هدننزو لانق ( قانشلاو ) هدننزو هلعافم ( ةقناشاا )
 هلرح هدیاک ز "ادا اک ایم قمردشراق بوق هنسشا ومو باود ۳

 ی

 ۲ تاک زو هلاع هلام طلخ اذا اقانشو هقناشم هقناشو هفن اش هقاش لاق ردي روص

 1 ڭنەود 4 اس رام رد ت ابضم قلا تاکز ندنشس هصب رف یا نايم وا بترتم

  روتلآ ةاش یکیا هدنا هلغموانوا یسینا باصن رونلآ ةاشرب هدنآ هلنلوا شب یباصن

  شبنوا هلا نواو نواهلا شب قانش سبرونل آ ةاشجوا هدنا هلغلوا شبنوا یل |
 طاورالو طالخال ] ثیدحا هنمو زلک مزال هنن هدرنوب هک ردقلآ ندننیام
 1 هکر دهنسانعموزرآ دنن زوقوسا( قوشلا )یدنلوا نایب وطسب هدن راهدامرلن ویو[ قانشالو

 || عازلوهو هبلاقوشلایبح رب لوقت ر دقا وشآیعجج ردن رابعندنسهکچ هب هنسن رب تابلقو سفن ۱
  سفن هکر ونلوا لامعتسا هرزوا یلصاو ردردصم لصالاقوبو یوهلا ةك رحو سغنلا

 وش قوشب اهبح یفاش لوقت هنسانعم قلق دنموزرآ بوردنکح هیهنسنرب یلقو |
 سس سم خرج ی سنج سس بسم

 یا



ian: 

 قانشلاب هد اذا لازا ةفانلا ی قش لاق زد هتننم اقم قلغب فا هرق یا
 ةیلخا قنش لا ردهنسانعم قموق یه یراکدد قینش هنحا كناوق یرآو ۱

 قلوا رادهقالع و هتسرلد اکا بورو لکوک ه هنسنر و اقینبش اف لمح اذا
 | هب افلعم راصف اتش ىوه اذا یناملا بابلا نم اقنش نالف قاش لا ردهنسادهم

 | وریک بوکلس هللا رالو ینشاب كنهود یخد وب هل منک كنز ( یانشالا )
 | رد ردا نکل رولوا مزال هدانعم و و رد هنسانعم قعردلاق یرقوب هلكت روکسو

 | رد هنسانعمقلخینرغا كنه رق و اردانربعبلا كلذ قنشافهقنش ىع ريعبلا قنشا لاقي _

 مهم هنتمذ هكر, لوف ىلع قلا اب مهمو قانشلاب اهدش اذا. هب رقلا قنشا لاقب

 بحو وا شرالا ذسخا اذا لجرلا قنشا لاغ ردهنسانعم قلوا مزال یسمر و اس
 هلباالیتسا هبهسکر و ردهیف روظنم قید نکل رولوا ندادنا سپ شرالا هیلع _

 ريما ( قینشلا ) لواطت اذا هيلع قنشا لاقي ردهن انعم قلوا ریکرشو هلاوح
 ناووق ىنا یحاص یرآ هدقدراقح لغوا ی سف یرآ هکرونبد هب هات لود هدنزو

 | ناووف « هر کصن دقد ردلاق هح هتسها اک وص هنآلا كح وک نالوا هرحا

 | یرآ یخدو هدننزو لیعفت ( قینشتلا ) ردا عضو بوبایط یروفرا هرجا

 | هنسنرو اهتنش یتعع ةیلخا قنش لاق رد هتسانعم كملنا عضو قینش هرڪا یاووف

 | "لا رد هتساتعم كم هز و هعطق اذا *مفلا قنس لاقب رد هتساتعب كمك هزاب
 ۱ زونه یسب رواپ هکرونید 4شوق لوش رو هاچ( *اقنشلا ( هنب ز اذا هقنش

 | ىلع نایلس ةصق یفو حراشلا لاق هلوا راسب بورب و مب هلل زغا هلنلوا كجوك ك
 ارهاظ اهخارف قزت یلا یهو [ ءافنشلا الا ريطلا اورشحا ] مالسلا هيلع و اني

 هناونعو ناسنا نوزوا هدنزو بانک ( قانشلا ) رد یش دوخاب قتشا یرک 8

 | لیوط یا قاند ةأماو لحر لاقب ردربارب یعجو درفمو ینژومو رکذم رونید
 كاي و نوسلوا بیا رک نوسلوا مرص رونید هغاب یرلق دلغب ینرغا ه رقو

 دلنیتصف ( قنشلا ( رک دیس اک رولوا ردصم ند هلعافم قانشو رونبد هنشی رک
 فلتو هشرا یا هقنش ینوتسا لاقب رونلوا ریبعت ایم مهیج هکرونید هنتبد تحارچ
 ۱ رادرکو لعو رونلوا ریبعت كدوا ۲ هئببش نالی ر و هدنلباقم re نالوا

 | قرق هرزپسق نوبق الثم رونید هنسام تكنهضب رف کیا هدنناصت تاکزو رد هثسا+ ۷

 قنشلاق ةوكزال لاقي هنلوا سایق اکا یرتاسو رونید هنسیام رب یرکی زو هلا
 | نرشعو یدحاو هثامو نيعب را نیبام ملا قف ةاکرلا ىف نیتضب رفلا نبام وهو

 | قنش رلضعب هجرک رد قالطالا ىلع ېک قنش ید صقو روک هغلؤم هکر بد حراث
 | یا ۱ ] ثيدحلا هنمو ةياهنلا قو رایدبد ردصوصحم هرش سصقووا 7
 نی اصن هسالخ_طالخ ال هلوقار لش وهو ماب ی قنا شب ذخویا



 د سن ف € ناقل  هدفو یتیدقازپ روند هنسهطروء وا

 هکر دهيقت شاوا كبشم هدنزرط یغآ قلاب لوش هدننزو هذفنق ( ةقتنشلا ) روند |

 كم روکسوت ورک هرزوا هحو یعءایط هاب , رلحاغنا هل وا كد واه یرازوط یرلتلوق ۱

 لاق رونید هبیراق هحوق ولشاپ كب هدننزو زفعج ( قملشلا ) ردیدآ هبرق ییا
 (قرعاملاو قب اعشلاو ) هلیصف كنيش ( قراعشلا ) ارببکا زومجیا الش نالف جور

 قیراعثو رامبو لاقب دونید هب ون کما شلوا هراب هراب هراب هدننزو ج رحدم
 شمرمسا هکر د هنسسانعم هقشقش كا شک تلاش( ةقشع ةقشعتلا ) عطق یا قرعشمو

 شش رق هدننزو لیبجز ( قیلشعثلا ) رونید هغجراغدلزق ناقجندنزغا كنەود
 نیب روب كباچ كاج و ةبخرتسمیا قیاشءع زوج لاقب رونید هبیراق هجوق كوږلس
 یلوا كانحرف بونلطاشن لصاىن كنهسک نون هلنبتعف ( قعثلا ) رونید همدآ
 قعش لاق ردهنسانعم قلوا كانحرف بودبا رورس راهظا نینشاط هحهناوید ېک

 هدننزو قجا ( قعئالا ) نونجلا حرم حرصو طشن اذا عبارلا بابلا نم اتعش لجرلا
 ردیسا هدننزو لکفا و و روند هنکویک یرغا قشراق هلا ناق كنود كکرا

 لعغت ( قعشتلا ) هلباح رد هقمش ینّوم روند همدا نوزوا هدنزو زلف ( قعشلا )
 لحرلقءثتلاقب ردهنسانعم قفلطاشن بودیا ادیب طاشن هنسیدنک یدنک هدننزو

 لحرفس ( قمقعشلا ) راغ اذا *یشلا قعثت لاقي رد هن انعم قاب مرب و طشش اذا

 نش دنہط شن اعاد و لیوط یا قمع“ لحر لا روند همدآ نوزوا هدننزو

 ناورم ( قمقعشلا وا ) طیشت یا قمقعشوه لاق روند همدآ قارفش رطاش و

 هب یراق هحوف واشای كب هدنزو رفعح ( قلعشا ) ریس هبذک هل رعاش مان دج ن

 ظفح ندناپ ینرلوئروا شاب و قاع رلربک هنیرلشاب بویشود قوم هنجما رلناوسن
 یدنلوا هجبرت هرزوا یاب و طسب كحراش هلکلا فیرعت صقا فلوم نوا

 قو هنا هکیدلیا ریسفت هل رابعنطقلا ايف نولعج ةكبشلا نامه فلؤم اریز
  هدافا هرزوا روک ذم هجو حراش نکل رولوا كد فرظ هدنزرط هکبش قوق

 یدید ردیلاع قلوا یداوس دوخاب یطتا رهاظ ووو ضحم یرع و یدلبا

 ۱ بوکج ینرالوب هلدش یکار كلود هلټوکس كنو و یصف كنيش ( قنشلا )

 ] اقنش ریعبا قنش لاقب رد هنسانعم قمردلاق ینشاب .هلکمکج وریک ینرالو لوق یلم
  هسأر عفروا ةلحارلا ةداقب هارفذ قزلا ىح همامزب هفک اذا یناثلاو لوالا بابلا نم
 | تءولطابكه رفییحوا كئاب هرکص:دفدلناب ینرغا كمولط و كنه رق و هبکار وهو

 ۱ اهدیب ارماکوفرط. طبر ماهاکوا اذا ةب رقلا قنش لاقب رد هنسبانعم قلب هنب الوق

 ۱ ا و یشاب تب ویلفد یوم نت یزاق و جاغا 7-۳ یتشاب كن آ و

 1 قانش یهود و عفلم دیووا و ةر یلا « هد د اذا | سرفلا سأر قاش ب لاق زد هنسأنعم



 كاتا تاهبه شتاب نااب هدنرک دید تینا ثبخ یم ثرظاول نو
 ةبقشقش ه هرو هبطخ هل رلمر و باوح هلترابع ترف 3 ترده هقشفش
 بتک ردهعیدب ٌهبطخ رب یوتح یغالب عاوناو یواح یمکحو عیادب ردششوا قالطا

 ردهنسانعم قمراپ هراب هراب ییهنسنرب هدننزو لیعفت ( قیقشتلا ) ردحورمشم هدریس
 جرح یاضتقم یرلفورحو رادهنادو لزوک یمالک و هقش اذا بطلا قفش لاش

 جرخا اذ مالکلا ققشلاش ردلمعتسم هنساذعم كلئوس راکشاو نيبو بت هرزوا

 | لاقي ردهنسانعم قم راي بوبالتج هراب هراب هدننزو لعقت ( ققشتلا ) ج رخ نسحا
 ۱ ( قافشنالا )ردب-آ وص رب دوخای یداور هدننزو مظعم (قتشلا )قفشتف بطلا ققش

 | ندروماقرفتهلا اضعقاقشنا راب رعک ردندانعم ی ردهتساتعم قلراپ تن زو لاا
 | لاصتفا ( قاقتشالا ) مالا قرفت یا اصعلا تقشنا دق نولوش راردبا هانک
 ٠ ذخا اذا *یشلا قثشا لاق ردهنسانعم كلبا ذخا یتقشرب كنهنسن شارا هدننزو
 هاک بوملیا كولس هتماقتسا و تسار هدعانوا یسهلوقم تموصخ و ماکت و هقش ۱

 . لاق روئلوا ریبعت قمهلای هک ردلمعتسم هنسانعم كليا نالیم هلوص هاکو هناص
 نویفرص و دصقلا كلرتوا نمی الاعثو انیع ذغا اذا ةموصشا و مالکلا ف ین

 برش قتشا لاق رونلوا قالطا هكا جارخا یرخا هک ندهلک رب هدنف رع
 قافن ( قاقشلاو ) هدننزو هلعاغم ( ةقاشلا ) هنم جرخاو ذخا یا برنا نم

 لا رارولوا شا قش یملئسود هکر لمعت هنسانعم تفلاحو توادع هد زو

 بورسا هود هدنزو هرلز ( ةتشقشلا ) هاداع و هفلاخ اذا اقافشو هقاشم هقاش

 اذا لعغلا قدشقش لاقي ردبا جارخا ینسهتفقش هددق ah هکر دهثسانعم كند زک و کا
 قنلخ ( قلشلا ) توص اذا ر ۳ قشفش لاقی ردهنسانعم اكوا هخرس و رده
 بابلا نم اقلش هقلش لاقي رده: سانعم ق« روا هلمس هل وقم جابریق و یحئاق هدننززو

 ةر راد لا قاش لاق ردلمعت سم هنسانعم كجا عاجو هربغ و ط وسلاب هب سطاذا الا 1

 اهقرخ اذا هب ذا قلش لاق رد هنسانعم تكلبد بو راپ هنعلن وزوا لوق و اھ ءاج اذا

 قلاب كجوك وکر هدننزو فتک ( قلشلاو ) هلرسک كنیش ( قلشلا ) الوط

 ( قلوشلا ) ردیفلاب ناب هروک هننایپ كحراش هکردب رلکدید سیاکنا لوقلع
 عی ینا اعتاد هلکموس كب یتسهلوقم تایولح هکرونید همدآ لوش هدننزو یرهوح
 اب علوم ةوالعلابح ساسالاف لاقو ةوالا عینتب نک اذا یناوش لحر لاقب هلوا ربا
 ۱ رونی د هم دا نالواراچابو ربآ ین رغا یک جواب نکراوک هدنن زو لیدنم ( قیلشلا (

 هنس هب روط یحلد هدننزو دادب ( قالشلا ) ) كعخاذا هاف e یا قیلشم نالق لا ِ

 هتلشم» لاش روید هرلروخارس ندا معتم و را رلتاصف ( ةقلشلا ) روند

 كنبش ( ةقلشلا ) هنسانعم نيكس روند هغاح هدننزوگابرح ( *افاشلا ) ةذحار یا
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 | قثا هدننزوءاقس( *اقشلا )ردعسا ندنرلانعم قشانانلوا ركذ هلنیتعف( ققشلا )

  حساو ی رفو ردیعما كغ ارسقرب صوصح هرازن نإ ةعيبضو ردن ّوم ندنظنل |
 هدننزو ريما ( قیقسشلا ) جرفلا ةععس اولایا ءاقش سرف لاقب روئید هن اوبح |

 . هلتبسن هرخآ یرب ره رونید هنس هچرابرپ هجهقشب كهنسن شلراپ ندنسپرواپ |
 اهنع ادنرق زوا كمدآرب هلتتس انمو قوغشلا هفصنیا هقیقش وه لا رد قیقش |

 | هوخا یا هقیقش وه لاقب ردشفوآ قش ندنبسن كنا يسن هک ایوک رونلوا قالطا |

 وطرب هدند روپ دیساونبو رونلوا قالطا هتسیغازو رغص هدنقو ییدنلتوف مانو |
 ۲ هدنن زو هنیغش ( ةقيقشلا ) ر دبعسا یملق كلف و ن ثراح نب هللا دبعو ردیدآ ۱

 | قباغش یعجج ردیا تابت تابنا هک رونید هری قجل نالوا هدننلارا یرهیت موق یکیا
 | هروهغی ناوارف یلهرووردهقیتش یرغصم راردیدهقوقشردیعسا تكشوفرورولک
 روند هکتشعش نالوا رشتنم یناعل هتافآ و نوعخیدلوا قشنم ندنآ باس روند

 لاق رولوا لاد رد قرطر كزوو كاب هکر ونید هب یرغآ یرلکدید 4 رابو

 | دابعویمهدح ثرذنمنب نامعن هقيق.ثو سأرلا فصن ذخأي محویا ةقبقش هئذخا |

 | ردکحچ فورعم ( نامعنلا قیاقش ) ردبرلعما یرتخد كن ابیش نیورع نم دزن

 | ردهفوکشرظنعثوخو یزمرق یرلکدبد بج كجلک هدیکرتویهوک “لال هدیسراق
 ۲ هفرب هقیقش یشان ندننرج روشلوا قالطا هنعجو درفع رد قیاقش یع-ا لصا

 | ثثد هلیعثحومدخنوکرب رذنمنب نامعن نالوا هریح ریما ردشغلوا قالطا هلهیبشت
 هفوکش نوک انوکیزمرفو یراصییمز هکیدراوهانغمحرفمرب نک ردیاتنشکی با رععو
 ندنغیدلوا ر ظنعشوخ هدنناذهلفلوا یخدهفوکش رویم هدنرلحا شلوا هتسارآ هللابنو
 قمادوازاردتسددحاو درف ويد ردلزوک هن قیافش وش نینلوا ظوظح تیاغب ندنا

 | كروب ةفوكش رايدليا ماا هنتهج یتیاج هلكمللا ما هدنباب ىتياج نوجا |
 قباقش هلتفاضا هنعسا دعب نم هلغلوا یسیءاح یادتبا هيلا یوم نامعن هلهحو و

 ۲ ندراضعبو ردقوب یدرفم ندنظفل هروک هنناب كجراش ردشذوا ریشم هلا نامعنلا ۱
 كنهدح هلا نرس هدننزو نامر ) ناقشلا ( ردلوقنم یعیدلوا هفیقش یدرف»

 ۱ سو هزمق هباد هدننزو بارغ ( یاقشلا ) ردبعما كضرا نالوا هدنسارا

 | یراکدب ناغلص وب سب رولیراپ بوبالتج اناج یرلکلپ هک ردیدآ ضرم رب
 | (ةفشفشلا ) باودلا غاسرا بيعي ققشت وهو قاقشلا هباصا لاق رولوا هنصراع

 | روند هب هنسن هدنزرط رک قا نافح ندنزغا كهود شمرسا هدننزو هحرز

 | جاه اذا هبف نم ربعبلا هحرخب ةيرلاك “ىش وهو هتفشقش ربعبلا جرخا لاقب |

 | بوسنع هنبرلترضح هنع هللا یطریلع ماما هبرسک كرانيش ( ةيقشغشلاةبطخلا )
 | امینع هلا یر سابع نیا هدقدلوا غراف ندهبطخ تآرق هک رد هبطخ نالوا |

۳ 

 | ربما
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 نتا رهاظ هک رید مجرتم ردیمسا نج سنج رب ندنسهفئاط نج قشو یدیا راو
 هنغصن هحهقشب شلرا كئبش رهو ردقحهلوا هغناط یرلک دابا هاکح هلریبعت

 حوللا نم ةقش تراط لاقب رونید هبهمرای ناقج بولیرای ېک همس ندراهنش

 هبهچرابو هبهمرای نافج بولیراپ هنغلنوزوا ندنس هلوقبو كنک دو ةیظشیا

 رونید ید قش رونی د هنفصن كن هنسن ن الی راي ییا هنسی رایو رونید
 ) ةيقشلا ( دعب یا هقش هيف لاش رد هنس انعم قلقارإاو ردیدآ عضوم رو ۰

 نالوا هلبهحو قء رای هرزوا ناب یون اخ هک روند هع اچ هئوکرب هل رسک تكنبش

 تع زعودصق كرفاسمو دعبیا هقش هرو لاق ردهنس انعم قلقارا هلل رکو هلیعص

 هق.شلا مهیلع تدعب لاق ردقح هلوا هفاسم روند هب هیحانو تع“ یی دلنا

 ردم زلتسم قفش»م یهوج هک ردهنس انعم دیعب یفسو رفاسلا اهدصش ةيحاتلایآا

 هدننزوبنع رولک ققشو هدننزو درصرولک ققش یعج رد هنسانعم هفشمو جرو
 هدرجالطصا هک روئید هنس هحراد شاغوزب نوزوا هقشو هفشءیا هقش هيف لاق

 پوطبوتح ندهاکرت هک.اب بویلوا هجرا شملت روو رونلوا ریبعت هچرا ید
 ید روتک شاق هجرا نوا الم یصش اغ هکهتن ردقح هلوا قلنوطو هجراب نالوآ

 (قشالا ) یدنلوا قالطا هنسهلوقم شاق زب بوطر نوتب هلنلوا هدنئیه شل وب

 نک رد رس هکر ونلوا قالطا هنآ لوشو ردیدآ عنمومرب هلیعق كنيشو كنم
 دیعب یرلخما قتلوقو ینانص لوق یلع هلواردبا نالیم هنناپ لوص هاکو هننای غاصهاک

 دیعبلاواال اعشو نی هودعف قتشیاموهو قشا سرف لاقبلوا ولنادیمو قچآ
 لیوط یا قشا یش لاب رونل وا قالطا هثیش : ولع رکو نوزواو جورغلا نيب
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 ۱ قا رظن بودیا قش ا ندنس راد ءابثا هک ابوک رونلوا قالطا هب هنسن

 | ردهدزناپز هدهلصف هدنوب ردیعما یداو رب دوخاي عضوم رب هدنضرا ربرخو رولوا
  ردلک د مسا ردصوصخم هرلانعم نالوا رکذ ینعی ردتغل هلیحف كنيش دوخاپ
 | هانعموا قشب ةهنغ لهان یدحو ] ثيدحلا هيفو ليق رديعسا ید كعضوم رو
 | هصفویمسا عنصوم هروک هننیاور رسک هلفلوا یورم هلا رسک و عف هدنوب [ ةقشمم
 | ناورشون هک ردیعسا فورعم نهاک رب قشو رولوا هنسانعم هقشم هروک هنناور
 یزوک ربو یغایا رو لا ر , هک یدیا لکیح هف رط ر یناسنا دوحو من یدیا هدننامز

 ا [ ة رت قشبولواوقدصت [ ثيدحملا هنم و حراشنا لاق رد راج هد هلصف هدن وب روند

 | كنيش ( قشلا ) ءاوس نافصن ىاةرعشلا قش كنو ىن لالا لاقبو اهنصن یا
 سم سس هلبرسك كنيش ( ةقشلا ) کی ا ترا تنبراهلک *اقشو قشا هلی

 ۱ كنيس ( ةقشلا ) ردن دنلئاسم همانهاب روثلوا ریبعت عاج یکبناپ ردقح هلوا عاج

 | ندننلنوزوا هکایوک پوط نوزوا هدعب بونید هیون فصن لصالاق رونلوا ریبعت
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CANA 
 مه سبد یی نو هی

  رانعبو ردب رلک دبد یشوق یرآ شوقوب رولوا .یغد هدف رش مرح ضرا رولوا |
 یرلکن كن و نکل ردش وق یرلک دید نارو نوي هکیدلبا نایب هللا لبخا

 را رد ید هل زبسو هنیکس اک هدیسراف ردبش وق یرآ هکلب ردلکدوب هلغل وا هاتش

 *فلا قش لاقي رد هنسسانعم قمراپ هل دیدنشت كف افو یصف كنبش ( قشلا )

 ٠ قشو ریعبلا با قش هکر ید خراش یصلا باناذکو علط اذا ربعبلا با قشلاقب
 ٠ ىدعتم لعف هلفلوا روج#* ایسمایسن ه لوعفم هدنسهلوقم تیلارصب قشو حلا
 تقرافم ندتع اج اصعلا قشو یبتنا یک یسهلک عزن ردشفلوا لیزنت هنل زنم مزال
 | لص الاف اصعو ةع اهلا قرافاذا اصعلا قش نالف لاقب ر دلمعتسم هنس انعم كليا

1 
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 ا كب همدآ رب هنسنرب هلیصف كنيش و كيم هتشمو قشو ردنر ابع ندع اقحاو فالتا

  ردیارسکو قشیندوجو كمدآلوا هکایوک ردلمعتسم هنسانعم قلواراوشدو جوک
 قمارغوا هنقشمو جرا یمدآ ربو هيلع بعص اذا ةقشمو اقشمالا هیاع قش لاقب
 قلاق بورلب یرل زوک كتيمو ةقشلاق هعقوا اذا نالفلع قش لاقب رد هنس انعم
  لقئالوهفرط هیلا دنربال یت لا رظن اذا تیلارمصب .قش لاقت ردلمعتسم هئسانعم
 مزال ی دعتم لعفو لعاف هب لوعفم هرزوا ییدنلوا ناي افنآ هرصب تيملا قش
 رابتخا یب ندنفیدلوا بولسم تردق هباضعا لاعا هدنقولوا هکايوک هلغغلف هدنلزنم

 قشو رد وب ین هتکن كفل ّوم رولاق بورلب هدنلکش قالتج همسر هلوا یرازوک
 جو قرخ یا قوتشو قش ح دقلاب لاش ردقوقش یعج روئلوا قالطا هغیراپ
 ردبا قش یرلقفا هکایوک ردنرابع ندنسمراغا كنیرب كط هک ردلمعتسم هنس انعم

 كنج رف ناوسنو رول وا هنس انعم قوقشم هکر ونېد هرب شم التجو شاراپو
 "یشنا قش لاقب رد هنس انعم قیرفت قم اطو رونلوا قالطا هنغی رای هجوز وا
 ٠ ةعاجلا قراف اذاو مهتلکو مهعج قرفیانیلسلا اصع یتش مهلوق هنمو هقرفاذا اغش
 ۱ رد ماچ هدهل رک تكنبش هدنوب رد هنسانعم تقشهو تنحعو جرو اصعلا قش لاق

 | ةفرط کیا كشعش قشو ردردصم هلیصفو ردها هلل رسڪ كنيش دوخ ای
 ردلم مت سم هنسانعم قم یدازوا نوزوایرغوط هباعس طسو یک یشفا وه ب ویعاص

 " ( ةغشلا ) الاعثو انیع ذخبناریغنم ءاعسلا طسو ىلا لاطتسا اذا قربلا قش لاق
 ۱ هثسانعم تنحو غر رولوا مساو یدنلوا رد هک رد زالضم هلیعف كنيشو تيم

 مساویورونید هننیراپ هجصوزوا كنحرف تروع یخدو هلیعف كنيشو كيم ( قشلا )

 زا هتسانعم هیحانو بناجو هقبقش یا هیفش دحاذخا لاقت رولوا قش هلثتسن هرخآ
 | ییدلیا رظن كمدآ رب اقلطمو ةبحانف یا رادلا نم قشق دعق لاش ردلمعتسم |

 حسسسسسسسس بسی سست e یر هم یو سم

 هب هنسز



 و ۰ ٩ :

 كلبل كنساینم كرابن هدک دنیا بورغ سمش قفش لصا هک رد حراش علا بيرق |
 یطظفل* رق ردنددادضا هروک هنقیفح هربثا نیا نکل ردنرابع ندنطالتخا هنیداوس

 قفا هرکصندنرج لواو هئرج نالوا رهاظ هدقفا هدکدتبا بورغ سش یک |
 مامالوا لوقو هغینحوبا ماما یبینا لوق رونلوا قالطا های نالوا ادب هدي رغ

 هنسملوا ترج هدنبرخأتم لوق هفینح وباو یدلبا ذخا فسوب واو دجو یفاش |[
 یا قفش *یش لاقب رونلوا قالطا هثیش رنک و وئوک قفشو یبا یدلیا صیصت |

 تجرمو رهمو زارتحاو قوخو هنسانعم ران رونلوا قالطا هزدنوک و «یدر ۲
 ندنلولح هې رک رب هیسک رب هکر وتلوا لامعتسا قرهلوا دصم انعم ییا وب ردهنب رلاثعم |

 یصعل ردنزاسبع ندکلبا تقرو رهم بویک ربا ینا كرهدا زذعو نو
 ردهانعموب ید هقفش ردندنسانعم لبللا داوسب ءوضلا طالتخا ردهبانع طلتخ هفوخ |

 زكلاي هک رولوا هاكو ةقرو ةجرو فوخ یا ةقفشو قفش هيلع للوقت هلاصف 1
 هنم ینذخا لوقت روئلوا لامعتسا هدنسانعم تقرو رهم نکلاپو هدنسانعم قوخ

 هنسانعم بناجو هیحا قفشو هجر یا ةفنشو قغش هبلع یلو فوخ یا قفش
 کیدریو تعصت هک ندبا حصنو دنب رولوا ردصمو رد قافشا یعجج ردلمعتسم |

 اففش هیلع حالا قفش لاق هنسانعم كلا مادقاو صرح هدناب یعالصا كمدا

 هدننای لحم مان یلیا هدهیداب هدننزو هئیفس ( ةقيفشلا ) رولوا شاوا هانعم و ۲
 قفقص هل رک كنه رمه ) قافشالاو ) هدا زو قفد ) قفشاا ( ردندآ ویق رب ۱

 اقافشا قنشاو یناشلا بابلا نم اقغش هیلعو هنم قفش لاقي رد هنسانعم |
 هلا نم هروک هنناس تكحراش ردلک د لمعتسم ندینال لوق یلعو رذاح اذا ۱
 رولوا هتسانعم تیانعو رهم هسرولوا هلا ىلع بولوا هنسانعم فوخ هسرولهلص [
 ردهنسانع,قلازا یهنسن رب قاغشاو ردو ید هرذاحم نالوا یربسفت هک هتل |

 رد هنسانعم ققلازا یدو هدننزو لیعفت ( قیفشتلا ) هالفاذا "ىلا قفشا لاقت

 هک ردهنسانعم كلبا میدن رتک و هانف ینسهلوقم شاقوزیو هللفاذا هقفش لاش ۱
 ( ةقلفشلا ) اگیدر هجسن اذا بوئلا قفش لاقب ردکلیا جن هقفوب زسهفندارم |
 لع ندنسهسک | یمدآ رب هک ردیعما بعل هنوکرب هد لافظا هدشنزو هسلع |
 ةقلفشلانوبعلی لافب ردنرابع ندقلاجهرب بوروا هلقایا دوخای هلبالا بوراو هلفنلا _

 هدنن زو ساطرق ) قارقشلاو ( هلا هد دش هارو هوسکم فاقو یرسکحو

 لح رفس ( قرق رشلاو ) هلرل هرسکو هحف كنارو كنيتش ( قارقرمشلاو 1

 شقنمو هجالآ هللا رلکب ضابیو یزرفو لشیهک ردیدآ شوف فو رعمرب هدنتزو |
 ا و

 | ند قافشا سپ قبغشو قفشم وهو هحالصا ىلع صرح اذا عبارلا بالا یم |

 . یصف كنيش ( قارقشلا ) هع رصیف هفلخ نم اناسنا عسكينا ابتروص ةبعل یهو _
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 قمر ندنسفن كمدآ لح ول وا هلن اقبط هنب رغ و قبر یدنک انعم لصاح سپ |

 راردیا ریخأت ردقفهجلاف هربسب هعمل هعلبوا ید ندنونرپ كشنوک یک ینیدلاق ریس || "
 كيلد یناوق هلت اضف ( ةقرمشلا ) ردیز امن یدنکیا دارم هدهروک هکوب ولوا كعد |

 رونیدهروع كجوك یجرفهدننزو ریما ( قیرشلا ) رونید هبافت قح هیلانت نویق |
 زاها ة ريغصلا یا قیرش ةاما لاش روند هنن الوا ر یکلد ییا لوق ىلع |

 رونید هنالغواهزا ربلدو بوحو ردیدآ عضومر هدنعو ردیعا لحررو ةاضنلاوا |

 هرهچ ( قب سدنلا ) نسح یا قي رشم الغ لاب هلنبنض رولک قرش ی |
 قرمشع الیج ناکاذا مالفلا قرش لاقي رد هنس انعم قلوا را دانو بوخ تیاغبآ |

 لجرلا قرش لاقب ردهنس انعم كلا هحوتو مزع یرغوط هنفرط قرشو هحولا
 ہددقاذا لا قرش لاقي ردهنس انعم قعروف تا هدشنوکو قرمدلا ةيحان ىف ذخا اذا |

 قالطا قیرشت مایا هنوک جوا نالوارکصند رحم موبیتعب قیرمشللا مایا هنمو سلاف

 اوج رخ لاقب رونلوا قالطا ههاک زانو ردا فیخ دحج عقاو هدانم *دننزو
 لیذهو رد درعا لسم دام هروک A ا كن هاهز تحاص یلصلا یا قردلایلا

 4 یمرفو ردیعا ی رازاب تا ره فا اط و ردبدآ كغ اطر ص وصحم مس هلبف

 سوقلا تق شنا لاقب رد هنس انعم قم را بو الت اح یا هدنزو لاعفنا

 هدننزوهحرحد( ةقنرمشلا )قرغ اذا عمدلاب قرورشالاقب رد هغلابم هکردهنس انعم
 هکر ون دهنواق نالبهلیصف كنیش(قنارمهلا)همطقاذا ؟یشلاقنرش لاق ردهنسانعمكیهک

 ( قیلشغشل ا) ةقرضم یا قنارمش بایت لاقب رونید هایت هنهک شلوا هراب هرابو
 قیلشغشلا نماوذوءت لاق روید هبیراف هحوقیتلاص قشغاق یلد هدننزو لب ز هاف

 4 هربخا *اشع هرکصندنورغ شنوک هلئدنعف ( قفشلا ) ةيخرتسلا زوجملا ىا

 یلاوا اهببرق یلاوا ةرخالا ءاشعلالا بورفلا نم قفالاف ةرجلا وهو قفشلا باغ |
۷ 

 , بیرق

 ۱ ردنک دعو یدرقم هروک هاب تكح را ردب رابع ندنسدرد شابوص بويل واق

 1 ردق هّتقو برق هب هریخا 2E لوق ىلع روند هل رچ نالوا رهاظ هدّتْفا ردق

  لاق رود هئرج نالوا رهاظ ردق هعلوا بیرق یزامن ونا ندلبل ءادتبا دوخای |

 ردم زلتسم یتعاطقناو هاو تب هک رد هنسشاتعب قعافط ا هنت هرغوب ىظفل |

 | رد یتبم هنیرلف دنزوق هدرلنوک لوا ینرلتا كنرلنابرق یس هشاط بارعا یراکدلیا

 | مظعم ( قرشلا ) ردیشا ندنخیدغلوا حد هبکدلبا قارشا شنوک رلنابرق دوخاي

  هناطب:شعاویصهلا یعل او ةرجلاب غوبصمیا قرشمبوث لاقب روند و شمابوب
  قوراش) اب نیطم یا ق رشم نصح لاش ر وند هراصحو نصح شس#

a)( قارشنالا ) روند هن یحل آ هک ردیف دامو الت زو جو راص ( قور  " 



 نا -

۰۲ 

 وشررفهشنوک نوجا قفصا یقو شبق هدننزو لبدنم ( قیرشلاو ) هدننزو بارح
 اودعقلاقب رونقوط شنوک هباروا اًتاد رونلوا ریبعت ینوک هک رونید هرب قحهرونوا
 قبرشمواتشلاب سمشلاق دوعقلا عصومف یا قیرشلاو قارشلاو ةقرملاو ةقرشلایف

 هنورحاندن ۲ هکر ود هنذیراپ وبق نشود یوئرب هدنعولط شنوک هدننزو لیدثم |
 سلاح هيف عقب یذلا قشلا وهو بابلا قیرشم نم ىلا رظن لوقت ردبا ذوفت
 هلا یطرساہبع نا ثیدح هنمو ردبعا كنسومق هون هدناعسا قیرمشمو اهقو رش دنع

 ءوضلا یا [ ةقرشالا قبام یحدردقو قیرشلا هللاش ةبونلل باب ءاعلاق] امهنع

 وشرفهشنوک هدلح ینوک هدننزو لعفن ( قرشتلا ) بابلا قش نم لخدب یذلا |
 هشنوک ( قراشلا ) قارملاق دعقاذا لحرلا قرمشت لاش ردهنسانعم یمروتوا |

 رب وو قرمشت نيح سعشلا یا قراشاا علط لاقب هدنتفو یعولط روئلوا قالطا

 هنر, نالوا هدنفرط یسغوط نوک كغاط الثم رود 4: فرط یسغوط نوک |

 هدننزولفف رولک قرش یعجج رلرید لبجلا براغ هنلباقم هک هتن راربد لبجلا قراش |
 سیقردیعسا منص رب هدنیلهاج قراشو قرمشلا هبناج یا لبجلا قراش نم انلزن لوقت |

 هرم ) ةفرشلا ( ردرعاش ر یرعلادبع ن قراشلادبعو ردیبقل كب رک یدعم ن

 هشنوک هدرلنو هدننزو ربما ( قیرشلاو ) هدننزو هحرف ( ةفرشلاو ) هدننزو |
 ردیدآ هکلوا ر هدنهلقا صم ( ةيقرمشلا ) هدنماکنه یعولط روالوا قالطا

 ردهلحمرب هدنرېش طساوو ردنداروا ثدح مان تلصلا نب دجبا ردیدآ هلحم رب هددادنبو

 نب دماح وبا ردهلح رب هدرواسنو ردنداروا معما ن ن دج ن نجرلادبع ندمالعا

 ردهبارخ الاح ردهبرق رب هدنساضق دادغبو ردنداروا ردیذیلت لسم ماما هک ن سا
 قاراپ هنغلن وزوایناوق كنويف هلادتصف(قرمشلا) ردیدآ نصح رب هدنرایدسادنا (هقراش)
 كرك وت هرغومو الوطابنذاتقشنا اذا عبارلابابلا نماقرش ةاشلاتقرشلاقب ردهنسانعم

 لزیفبقبونوانافهزوک وصغاذا هفب رب ل حرلا قرش لاق ردهنسانعم قمروط بوناقیط |
 رابغ یوئرب كشنوک و ثرجا اذا هنیعق مدلا قرش لاق رد هنهانعم قلوا 8
 بولک هنماب بونلاص شنوک لوق ىلع قلوا فبعض هلیببس هراع یسهلوقم |

 ثیدلافو بورغللتندوا اههوض فعضاذا سعثلا تفرشلاش رد هنس انعم قيا

 نورخؤي اماوقا نوکردتس مکلعل ] لاقف یتولالامالسلاو ةولصلا هيلع هفاضا دقو

 ناطیح تكشنوک یزامن عب ردیزان یدنکیا دارم هدارو [ ینولا قرشیلا ةولصلا
 هیورغ هکردق هتفو کیدشود هرزوا رل هربتم بولی ربص ندن رزوا هنبدم ناردحو

 رولوا نوحا .هسب الم یندا تفاضا سپ را ردیا ربخأت رل رولوا شلاق هریسی هه _

 هرزوا رباقمو لوزا بولیریص ندرلغاط كسکوب هللرمللا نایب هلیزاغ هعج رلضعبو
 |. فرش هداروم نمعیلا دنمو ردیا لولعب یقو یدنکیا هک رولوا كد ردق هصشود |



| 

 ی

 نشور یر اسو هنس انعم قتلوا رادءاتو نشور هسغنب هک رولوا مز الو یمدعتم
 یرلهرمه ینعب رد هی وب یخد ه اضا هک ها رول وا اتم اعم تلا راداتو

 ۱ ضرالا تق رشاو ] ىلاعتەلوق هنمو حراشلا لاق رولوا نوحا تروریصو هب دعت

 | قہشا لاق ردهنسانعم قمرویوط هکنرو قمهو كنروبوق قارمشاو [ اب ررون
 | هودع قرشا لاقي ردوا لان هصغ یعدآ ر و هغیص يف جلاب اذا غیصلاق بولا

ET1 لوقساسالاق لافو ردذوخأم ق قرشنالوا هنسانعموت  

 ۱ شنوک هدننزوسلح(قرمشلا)لعفوا لوق نم ینأیامهلغوست ماذا هقب ر االف تق رشا

 | یس وغ وط نوک هدیکرتو رواخ هدیس راف هکر وتبد هتهحو تمس كح هديا عولط |
 دارفا ةغيص ی رلظفل برغمو قرشم هروک هنناب هد راصب كغلؤم روو ی

 ۱ هسرونلوا رکذ هلیس هين هیشو ردب رلتهح برغو قرش دام هدقدنلوا ورک هلبا

 | تكنوکره هسرونلوا رکذ هلی رلهغیص عجورونلوا هدارا یرلبرفموعلط+فیصو ءاتش
 | بر ] یلاعت هلوق هنمو رونل وا هد ارا ییرغمو علطء هج رد كاصف ره دوخای

 | یلاصت هلوقو [ نیبرفلا برو نيق مشلا بر ] ىلاعت 4وقو [ برغلاو قرشا ٠
 ٠ ] قرمشلا فالخم ) ردبسا كغاط رب هدیرخ« قرشمو [ براغلاو قراشلا بر ( 3

 | نالوا باوص دوخاي ردن دنيعبا ىق رشلا لیحارمشن لاصطو ردندآ تلایارب هدنب |

 ۱ بوسه هقرش ) ىرشلا ( ردیدآ نطب رب ندن ادمه هکر دقوا هدننزو یربام

 | هدنناجیموغوط نوک هلتبسن هلحمربو نوسلوا ءایشا رئاسو ناوبحو ناسنا ردکید

 | دوخاب عولط نامه هک رونید هثیش نال وا یرغ وط هقرش یتهجو رونید هنالوا
 | ردیلباقم كنوب ییرغهک هتن هلوارونفوط شنوک اکا رد هنیراتفو رابن فصناب یضط
 ۱ علطت ال یا هبالا ] هبرغالو ةبقرشال هنوتیز ةکرابم ةرص*نمدقو [ یلاعت هل وق هن هم و

 11 ابیصت ةي رغ ةبق رش اهنکلو طقف ابورغ تقووا طقفاهق ورش دنع سعشلا اهیاع ۱

 قرش هکر ایم هرجش لوا ینعی اهنوتیزادوحاو اهلرشنا وهف یشعلاو ةادفلاب سمشلا |

 | راسو بولوا عقاو هدریاکی ندنبب اج برغ كل ذک هدرب وتبوق یرغ وط هنفرط
 ۱ | هد هر ات ثاقوا بونف وط هدنقو رب اکا شنوڪ هلغملوا دو دسم ی رلتهح

 هدرا لوط یک راهنسن نالوا هدهعسو یا رحع و هدلیح هلق هکلب ردلکد نفقوط 1

 راعشا ریضتو هبت كسغش هلا ینابرنذا ارز رد هدکلیا تباصا شذوک هنسیدنک |

 هاو توارط راصشو ثان اب ندباتباصا سهث هلغلوا یهظع لدم هدنان اينو
 سطنا ید هروب رش ندنغبدلوا رول وب مار جفن یرا راغا دوتا هرزوا تراطنو

 ندلئاووا هکر دیبقلٹدح رب قرشورولواولتوقو یفاص تیاغبیغایورتمو دوحایوتبزو
 يدلبا تیاور نددلاجم یدیا دیلو یمسا هک یاطقلا نب قرشو رد شما تیاور
 .(قارشلاو) هلال تاك رح كنارو ىحف كيم ( ةقرشلاو ) هدننزو هر ( ةفرشلا )

 با رحم



 زا کلاس ن ناب وکماخو جعفر ونلو ربعت كالوس ندروآ وقع الثح درا رەت

 رهوح هلا همجعم لاذ ( قذوشلا ) حصغتلل هقدش ىول اذا لجرلا قدشت لاقي

 رقص هلب رسک كنونو ىم” كنبش ( قناذوشلاو ) هلیصف كرانيش ( قاذيشلاو )
 هد هلمهم نیس یناغل طب كنوو رود هنیهاش لوق لع ردناغط رقاح هک ردبعسا

 بوباق هللا هب ېک ناغط ی هنس ر هدننزو هحرحد ) ةقذوشلا ( یدلیا زور

 هحرحد ( ةَشرمشلا )رقصلاك هعباصابهذخا اذا *یفلا قذوش لاش ردهنسانعم قلا

 هقربسش ییعع بوألا قب رمش لاقب ی دنلوا رکذ هک رد هنسانعم هقربش هدننزو 8

 ( قرشلا ) ردروکذم هدنس هدام هکر دبسا قارتش هدننزو جر ز ( قشرشلا )

 سعشلا یا قرمشلا علط لاقي رونلوا قالطا هشن وک هلیصف كنارو هدننزو قرخ ||"
 اهرافسا یا سعألا قرش ىف *اج لا هنسانعم بانفا باترونید هنفلتدبا كشنوکو |

 ند هنکما نالوا هد یسوغوط نک هکر وند لع یی دتا قارمثا شنوکو
 یایرمشلا زاید نم *اج لاقب ردب رل هکلوا نارباو نيج تست هژازایدو ردنزابع |

 ۱ بابلا نمافرمش ىلا قرش لاق رواواردضم اوم قمراب و سمعا قرشن ٹی

 ڭكشنوک ه دکلفو ناكا یعد دف وط نوک هک رد هنسانعم قره و هتش ادا لوالا ۱

 هج نم یا لاقب رد هنب رلانعم ناکم مسا هکر دنرابع ند هحرد ییدلبا عولط
 نريک ندنغ راب وبئو اهقرشم یا و نم سعشلا تعلطو قرمشلانمیا قرشلا ۱

 نافط هح ولد هدراید لحعب هشوژو ردندروط عابس هکر دیدآ شوقر هلند

 ماقا ۳ هد هحاب تلذک رد دا میلفا رب هد هیلیببشا قرشو للرد همه هدر نعیو 1

 شنتوک قورمشو رو E رل هس نالوا هلا ددر فرح هدارون ردیدآ/ ۳

 تعلط اذا لوالا بابلا نم اقورثو افرمش سعثلا تفرش لاقن رد هنسانعم قغوط |
 قش اذا ار هاشاا قرش لاق رد 22تا تردد یفلوق كنويق طا یرشو ۱

 یهزا اذا للا قرش لاقي رد هنسانعم كنلکنر یک كعج یغروق امرخو اذا |
 انهفطق اذا ةرلا قرش لاق رد هثنسانعم كا و هویم ندحاغاو ۱

 لاش نا رسا تن ز یا فاز زا ار و تا ا

E۳ هکلشن 0 رز و ی 11 اذا ل  E 

 1 و قا وا تمانعا اذا ۳۳ تق رشا لاقي رد هنس نم كلا ¿ ش ورب :

 4 رک راک بورو فن نودا كلبا راهظا قلنادنخسو تسانوفا 1

 ۱ ) ناقذيشلاو ( هدننزو لقرص ) قذیشاا ( هنسانعم راوس رونید هکز الب ر هدنبزو

 1 رفاح هلا قلبح قرشو ردماج هد هل رسک .تتلش هدن وب روید هفلندآ و هغشیا

 7۳۳ مس



 فا زا ی 1۳ ا e 3 TF ی ۳ ۱ ۳ تت

۰ ۰ ۹ 1 

ETو و رک رس اس سس ی ی و  

 ل دانع قرابش و ردیدا هب رق ر هدنتلایا هدب ز هدننزو طب الع قرابش و |
 1 رلررواق هد هرصت بوبارغ وط هد رخ هدرخ یا هک روند هب همرواق هدننزو ۱

 ق وچ هکر دی رعم هراپشب هروک هنن ای كحراش ردرعم وب و |

 1 تفسند بوقبي ندکع تا و هتملغ تدم اذا عبا عبارلا بابلا نم اقمسش لحرلا |

 )دوم ر هلیرسک كنبش (قب اذ ) مشب ا ما نم نرش لاقي کا اه ۱

 1 ی ( قلا ردیرس هبوجو و جد ردن رعم 8 ۳۳ تنش یو ۱

 4 هم:دشیو یداولا قدشب اول لاق رونلوا قالطا هنساقب و كنهرد یداولا قدشو

 3 . (قدشالا) هقدش عسذا اذا عبارلا بابلانم ةد لحرلا قدش لاق رد هسانعم قوا ۱

 دمی يج

 ۴ مچ -

ea 

 ر دلمتحم خد قلوا یب رعم هراپششو یب رعم هرابیسو ر دکم د ول همطق
 ندنوب یمانعم هراب هراپ سپ ردهانکندنرتک هکردکعد ولهچراپ ىلا دوخای زوتوا
 سانلانمقرابش تااجلاقی رونلوا قالطا هبیناسنا تعاجب قرابش و رولوا ذوخأم

 | بویلهراپ یئوق ییدتا دیصشوق یا هدننزو هجرحد ( ةفربشلا ) ةعاج یا
 ۲ رد هنسانعم تمع بوسک یو و هشین اذادیصلایزابلاقربش لاقش ردهنسانعم كد

 3 ردهتساتعم كلی هلتدش قرهنآ كريس كريس یرلءدآو هعطق اذا بوئلا قربش لاق

 | ى تسردانو انف هدننزو جرحدم ( قربشلا ) یدخو ادع اذا سرفلا قربش لاق

 هليا همجحم یاز ( قزبشلا ) اصسن دسف اذا قربشم بو لاقب رونید هو شغلوا
 نم ناطیشلا هطبخ ناک اذا قزبشوه لاقی رونبد هیسک یلقراوط هدنزو رفعح
 ربت هایئرابع هدرک هدنزخ دک وید قرلوا ریبعت یسراف مثیهلا وا ینو سال
 قوذ نادنح نکل ردموسم هللاونع وب هدرلهتتسن هلهلاب هکربد مجرتم رد اا

 ردب رعم هدزیش یسهلک قزمش هروک هرمقیقح لصا ردروتسان یعیدلوا قم و

 رر د یخد هدزربش یک یرلکدید هدزهاس همی راق همدآ لئراوط و شغقةوط ن

 لص ولا قزىش نب یوم هللارصن و نوحهبدلوا عئاو هدقلوک ارق تلاح لوا 2

 قبش لاقي ردهنتسانعم قلوا بلا ینوهش كمدا ر هلنبتصف ( قبشلا ) ردندحم

 ۱ ندا نطاب نم مفلا ةفطفط وهو نيقدشلا عساو وه لاق روند ناقدش هنسکا

 رد هسانعم قدش هدننزو ربما (ىيدشلا) رواک قادشا یعچجج هتیحا و هنح رع یا

 ۳ ۰ شککدروآ هلنرتصف ( قدشلا ) ردیع«ایداو رب هدشناط هدننزو رب ز ( قیدس )

 4 لاقیو قدشلا عساو یا قدشا لحر لاب رود 4مدآ كوب ید روآ هدننزو رجلا

 ۳۲ قدشیرلعچ رونلواقالطاهمد دا رو نابز رولت زود و ماکتم و غیلب و ءاقد ةاسا

 هدنزو لعفت ) قدشتلا ( غیلب یا هاقدش داماو قدشا بیطح لاش هلی تنش
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 لیعفت ( قیوتلا ) هريس یا باکرلا ةتاسا عطق لا رونبد هنسشیاق قفوط و |
 قاس اذراص اذا رصشلا قوس لاق رد هتسانعم تفلکدزوا نجف ق اغا هدننزو |

 شراپساکا ینفرصت ینعب كلا لسو كيل یتاصمو روما يدوک هک شر و ۱
 ا كيم ( قاسنلا ) هی a اذا ها انالف قوس لاش ردهنسانعم كليا

 وه لاقب روئلوا یالطا هثیشنالوابیرق هبهنسنر كلذک نالوا وریپ وعبات هب هنسنرپ
 هنغلنو زوا بولوا نوزواو بیرق یا 4 قاسنم وه لاعبو عبا یا هل قاسنم
 راوط هدننزو هلعافم ( ةقواساا ) روند هغاط نالوا ناساو لهس یرغوط

 اذا هقواس لاش رد هثسانعم تا هحابمو هرحافم هل رب یر هدنصوصخ قوس |

 بوایدب یب ردي یک راطق رلهود هدنزو لعافت ( قواستلا ) قوسلا ىف هرخاف |

 یسی روس یثاوم و تدواقنو تعبان اذا لبالا تقواست لاق رد هنسانعم كنروس [
 تفواست لاق رد هنسانعم كلدا هجازع بوشقص هنب رب یر نکردیک بولی روس |
 باذک روند هب یجالب هدننزو لورج ( قوهسلا ) ربسلا ف تجارت اذا ملا ]|

 تابلو رجش ولتوارطو با شاق هب وصو باذک یا قوهس لحر لاق هنسانعم ||
 یا قوهس لحر لاق روند همدا نوزوا یرلقاج و روند هنس هلوقم یکدزوا /

 تبه لاقب روند هراکزور دیدش نار وق زو همروب همروب و نیقاسلا لیوط |

 هبوص یکیرک ندوب هدننزو رهوح ( قهوسلا ) جاجعلا مسن یا قوهس جر ||
 ناب ر یا قهوسو قوهس عذح لا رونید هنس هلوقم یدزوا جاغا شعاق
 یا قوه-س لحر لاق روند همدا كريس یرلعدا هدننزو سلع ( قوهسلا )

 وطخطا دیعیلا

 كابل یرلکدید عیرض هدننزو جر ز ( قربشلا 2 (» ةمجحملا نیشلا لصف » )

 | یدکو یدنلوا ناب هدنس هدام عیرطو رد هقربش یدرفم رونید هناشپ و هزان ۱

 نب مصاعو قربش نب ذوعو ةرهلا دلو یا قربش هرجح یف لاقي رونید هنسی رو اب

 ردکعد هراب هراب هلي كرلنيش ( قي رابشلا و ) ( قرابشلا ) ردراث دح هقربش

 رفعح قربث هکر یدیدرلنعهب واعطقیاقز رابش ءقرابش بوللا راصلاقب هنسانعم عطق
 هدننزو ساطرف قاربشو هدننزو لدانع قرابشو هدننزو طبالع قرامشو هدننزو |
 قربش بو لاقب روند هبهنسن شلسک هراب هراب هما هدننزو لیدانق قیرابشو |

 یرلءجو درفم هکربد حراش هلک عطقم یا قیزابشو قاربشو قرابشو قرابشو
 ېد لاقب روند هب هنسن نالوا ددشو یتق اقلطم قاربشو ردرادعم هدانعم

 هکر دږعسا رح دنلبر «دننزولدانع قرابشوهدننزو طبالعق رابش ود دشیاقا اش

 لرد قوا رن وب ناو يح یس هلوقم هو دو تا ینرلقا دب تن > عفد
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 رولوا هک قع” بورواق فیفحلا دعب ققیوس هر هویم و راردنا ی دخت هدل وب |

 ین زوا هلیصف كنمزم ( ةقاسالا ) دیصلا قواسب ىا قوسم ريعب لاقب .

۸ 

 | (برطاقوس)رولوا ید رک ذم ردتنّومو ردندنسانعم سانلا قوس رونید هرازاو
 3 یابرلا قوسق رکی هتأر لوقت رونلوا قالطا هنهاک هک رعم كنو شارغوا
 ۱( را یو )رده فر تا دز (ادلاقوس ) لالا وخ
 ) همکح قوس ( ردهلحم ر هددادغب ) اللا قوس ( ردهدلب ر هدننلاپا ناتسزوخ

 ۱ ) مارک قوس ) ردهلحر هدرصم ) نادرو قوس ( ردعطومر هدهفوک لاف

 | یسابعیدهم هدقدنلوا انن ردهلحم رب هددادغب ( شطعلا قوس ) ردهدلب رب هدهیق رفا

 | یدلوابلاغ ردیکیریبعت شطعلا قوسنکلبودماماهدنماب قوا همست هلبایرلا قوس

 | هدهنشی هن دم هلاعشوردیدآ نالی رهدهبرضیجو ردعضومر هدننزو هنیهح (هقوس)
 هد دمیجاوت و ردب دا عنجومر هد هکمنطبو رددآ عطوم رب هد هلیسو ردیعا كغاط رب

 ورو رلیدلوا نکاس مینع هللایضر بلاط یبا نب ىلع لآ هدنآ هک ردیدآ عضوم رب

  عاقتساندننانح دواد وبا هک قیوسلا دج نب دجا ندنیدحم هکر دعضوم رب هدنساضق
 د ن نجرادیع ردعضوم رب هدنارت طساو هشوسو ردنداروا ردشلا ثیدح

 ۱ عطاوم زوئط هددادغبو ردیدآ عطوم ر هدرفمو ردنداروا قیوسلا بیدالا ظعاولا

 درفم رونلوا قالطا هنعسق ناتسد ريزو تیعر هلی كنيس ( ةقوسلا ) ردیدآ
 ةقوسلا نموهلاقب هدننزو درص ردقوس یعج لوق ىلع ردرارب قنّومو رک ذم یعجو
 هتسانعم" قوسلها یظفل هقوس هرزوا یناب هدهرد تكموحم یر رح هبعرلا یا

 هدارا یرلنا یلاوو هاش روند هناتسدرزو تیعر هقوس ارز ردطاغ لامعتسا

 قوس لها هکیدناق ردششوا قالطا نوعا یرلکدتبا قوس هلع و تع” یراکدتیا

  توئرطلا هقوسو یهتنا روند نویقوس هدنعج و هلتبسن یاپ روند قوس هنالوا
 روند هن داش ندنسد رقو یرادقم قمر ر كتاب یرلکدد يکي ناغلوق

 ندنایصع هلنم الوا ین الابم هدنص وصخ ثیدح ردن دنیعرا هقو س ن دېګ و

 ینوا رونید هبهتسسن نانلوا ریبعت دواق هدننزو ریما ( قیوسلا ) یدبا زلوا یلاخ
 | هلاوص یسا هعفد جافر نوعالیلقت ینحصر و 2 هرکصندقدرواق ینابوبح دوخاپ

 | بوصب هفحراغد ردبرلهارداز یرتکا رلیود رلردبا لس هلا دراب ءام هدعب

  دبدق هلباصیلخ قبوس و ارجن یا اقوس برش لاقب رونلوا قالطا ههداب قیوس و

 روند همدا نوزویکجا هدننزو راز ( قاوسلا ) رددآ نالی هصشقوب رب هدننب
 ناقح یرادقم شراف ر كنحاغا امرخ و قاسلا لیوطلا یا قاوس لحر لا

 ( قوسلا ) روند هنابننالوا واکدزوا بویلوا شعثود هرب و رونید هنفحروموط

 روند هبهود لعم كر کوب نالیروس بوشود هنیدرآ راکش اماد هدننزو نسخ
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 نیورفلا قاس دواي هلیحصف كناف ( اورفلا قاس ) رديدآ عضوم رب قاسو ردایسم _
 يک یزونبوب كيک هکردبدآ كغاطرب هدنراید یبلیبق دا هلا واو هدیسیکیآ

 ردیدآ نصحرپ هدنه قاس و ردیدآ عضوم رب ( دف قاس ) ردشهفچ بولهوس [
 یکدناقو هداف رديعج كفئاس ( ةفاسلا ) ردعضومرب هلیعف كناخ ( ءاوخا قاس ) |

 مه رخّوم ف یا شا ةقاس ىف نالف لاق روئلوا قالطا مواد هل رک بس ۲

 یبهقرچ هکرد همدقم رونلوا بیر هرزوا هسجن لوصا رکسع هک هلوا مولعم
 هرکسع بترع نوهگنا ردنرابع ندهقاسو هرسیم و هنیمو بلقو رونلوا ریبعت
 هداضتقا نح رونلوا مف یند حانح ییا هبهرسدم و هنيو رونلوا قالطا ساجن

 | ( ةقاسملاو ) هلرسک كنيس ( ةقايسلاو ) هليصف كنيس ( قوسلا ) نوحا دادما

 ةفانیواقوس قوبنپ هشالا 9 لاق ردهنسانعم كمروس ندندرا یهباد هلیصفكيم
es.هسانعم قلشب هکمرو ناج ناج یسضنحم هدنزو تاک قانو قوسو اهد اقدص  

 حورلا عزف عرشاذا اقایسو افوسشیرلاقاسلاق ردبا حور قوس هکایوک ر دلمعتسم
 باصااذا انالفقاسلاق ردهنسانعم قعقوطاب قەروا هن ردلبو هنکجا كمدارب قوسو

 هلسرا اذا اه رهم ةأرلالازاس لاق ردلمعتسمهنسانعم تكمردنوکین رهم هنوناخ و هقاس
 ةيشاملا قاتسا لاق ردهنسانعم كمروس راوط یخدوب هدننزو لاعتفا ( قایتسالا )

 نب دجعو رونید هیج روس هدننزو دادش ( قاوسلاو ) ( قثئاسلا )اهفاس ىتعم
 هلرسک كنهرمه ( ةقاسالا ) رلیدلیا ثیدح تیاور ىلع یردارو قئاسلا نب نا
 هلسرا اذا ةأرملا ىلا رهلا قاسا لاق رد هنسانعم كهردنوک رهم هنوناخ یدوب

 اهقوسب هتلعح اذا البا هتقسا لوقت رد هنسانعم كمردروس راوط هیسک رو

 قالطا هنرهم كنوئاخو یدنلوا رکذ هک ردردصم هدننزو باتک ( قایسلا )

 باود ناسلوا لاسراو قوس هرزوا یسهرون یودب نوعا یهم لصالاف رونلوا
 یدلوا بلاغ لع هدرهم كرهدیک رولوا هنسانعم قوسم هکی دا روند هبیثاومو

 ولتشقابیراردلاب لوق ۳ رونبد همدآ نوزوایراردلاب هدننزو قجا ( قوسالا )
 یا ءاق وس هی راجو قوسا مالغ لاق ردءاق وس نوم روند هنالوا نوزوهو بوح

 كلردلاب ردعسا ندنسانعم قوسا هلنبتصف ( قوسلا ) امهنسحوا نیفاسلا ليوطلا
 لباجو هّبح تانعثد هدننژو هسک ( ةقمسلا ( روند هنکللزوک دوخای هنفلن وزوا ۱

 ةقيسلاودعلا ىح لاقب روند هیشاومو باود یرلک درونک بوروس هلی رط
 هک رونبد هللاح ییدنلربم نوجا قغآ هدیص كدابصو باودلا نم هقاتساام یهو
 هلدیص كرهروس های های هدنرلک وا ینا بوباپ هدرب ولحاغا فرط ییا یرثکا

 زسروغپ هدنزو ۳و قیسلا ) رولک قئایص یمج راراا بولک هنبرپ كلوت
 هبوسراچ هلیع كنيس ) قوسلا ) هب هيف ءام اه ٩ ۴ 76۳ لاقب رونید دو

 چسب

aموج زار و مرز هو جد و و سرب وز یو دور  



 1 E مداوم زا ایر 2 ةرخالا ةدش لواب بدل هد رخا یا ةبالا [ قاسلاب

 | راردبا رابخا هلبرببعت قاس ندنندشو لوح كىآ هسرولوا كانمیسو دیدشو عیظف
 جاتح هکمریو هبوقن هنیردلاب هاو رارف ندنآ دوخای هتمواقم هلکن آ هک ایوک |

 | ندکمنرج بوناغص هنتع- رارف ردقحهلوا كغرج هک هللا قاس فشک و رولوا
 1 هتشب ندنو رولوا تدشو لوه هتبلا یبس كقاس فشک هلتهحو راردبا هانک

 | ینبلا ینادراک كصوصخ لوا ینعی ذم هدقدلوا كاله یدلو هدنجر كنهقا رب
 1 ردبا جارخا هرمشطو ذخا ندنقاس كکلاهدلو بودنا لاخدا هنفوح كنهقان

 م تدش ره ندننیدلوا راوشد ید یلعو ندننیدلوا دیدش هنیحاصو هبهقا هداموب

 | ىر رلردلاب هک قاس یافتلا هدهنا تیآو رلیدلیا رببعت هلا قاس فشک ندننحو
 | دود ابقعشلوطهت رب یرب یراقاصندندش هدنلاح تومدارم ردنرابعندقعشلوط هنیرب
 | زغوطبویلاقناج ندنفوخ تدشهدرلقایا دوخای قعشلوط نک رونلوا عضوهرحما نفک

 || كفلوم ردهبانک ندقلوافلتوم هلبلواكنرخ | تنحم یرخاكنایدتنحم دوخابندقلوا
 | تبوعص قاس فشک هروک هننايب كنبرمسفم شعبوردهرزواروک ذم هحو ینایب هدرتاصب
 ینراردلاب لاح هم ناوسن نالوا تاردخ هکردو یلصا ردلثم هدرما تدشو
 هدنطو رع هدیدش و فوخرب یک نوضشو رلردبا ماقها كب هدکعا رتس ینرلقاجم

 | فشک بویغص ینراقاج هتبلا هلدصق تفخ هدنرلکدتبا رارف نوعا یقلواصالخ
 | یرلقاع یرردلاب هعسر لوا كن رانا وسن هدیدنص سومان و تربغ باعا راردبا

 هرهدیک هلثثسانم و ردهیطع ةدیدش یرلهعشود هشاط هغاط قرهلوا هدانک
 ا دتخزفو لوهمما نالوا ووضتم قاس بونلوا ارجا هاش رخ :لثم

 ۲ ندناسنا قاس اي ندرص قاس دوخاب رولوا ندنلیبق هیلبثم ةراعتسا سپ یدنلوا
 . هدنلیوأت انایع ریصی ثیحم هنقیفح و الا لصا نع فشکی موي هلنفلوا هراعثسا
 ۲ یهتنا رولوا راعتسم هبهدام لصا قاس نالوا هبلع دقعم و ماوق رادم رولوا
 و تدلوء«نولوقب هنمو راردیا هبانک ندفافنا و مباتن هلا دحاو قاس رابرع و
 lb را هجم درآ یرب یرب ینعی من چی یاس یلع نسب

 سر اهعذح یا درجشلا قاس عطق لاقب رونید تخرد هنن ۳9 نولو
 | هکایوک ردشغلوا هيم دلینوص ةیاکح رونلوا قالطا هنککرا كنشوق یرغرح

 چد ەنسىرواب رحوەنشوق نجرکوک قاس لوقیلع رتوا كرهیدرح قاسرح یاس
 | . قووقسوق ندنعو هماج یناب شوق و هروک هر ندهراس تاد رغم

 | رتوا كرهبدقووفسوفقووتسوقفبولک ها هجخبهد رار هکر دقج هلوا شوق هج الاى راکدید
 هلتوص هنیعب ردشوف ولزاوآ نزح رظام "وخ اردنا ریبعت قوق هډ اراود ی
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 فورعم هکرونید هنیساپ هدننزو بدنح ( قسعلاو ) هد هدنزو ذفنق هو (قلاو

 (قوعلا)ردنابن یرلکدید تكشوکناجم هلفیرحت هکردیعما شوج زمو ردهفوکش"
 بابلانم اقوم رز عشلاو تبنلا مس لاقي ردهنمانعم قنازوا بونلیو هدننزو دو

 هفت ورک رخ یریکدید هلویز هدننزو ریما ( قیمسا ) لاطو الع اذا لوالا
 ناقیعس هنسدکیا ردبا هطاحا یک قوطیننویب كزوکوا هکردحاغا یکیا لوا و رولوا

 خیرک هدننزو هبوحا ( ةتعسالا ) ردیرعم یسراف هم” هروک هننای كحراش روند

 | بارغ ( قاعسلا ) رونید هرلهنخنو هرلحاغا نالوا یسهدام كنهرک-ست قحهیشاط
 ميهاربا نب قصساو صلاخ یا اس بذک لاقب هنمو رونید ههنسن صااخ هدننزو
 ( قوعساو ) هدننزو نامر ( قاعسا ) ردوسنم هصلاخ ردندننئدحم هک قایسلا

 ةلاص رونبد هرلهلاد ینک | یرلکدید قاع" ید هدیکرت هدننزو روبص

 | ضراع هدزوک لاصت | هلیعوقنمو عطاق یمن لاهسا و یهشم ییاعط رتب هدجاغا
 | نب دجا هك اعلا دجا ن دمحم ندنبندحم ردعفاد ینراتلع دمر و قال نالوآ

 | تیاور ندناتا كلا رلز هكى اعلا نا ىلوملادبع و یدلیا ثیدحت ندیراوطا یا
 هبهوا راومهو زود تیانب هدننزو رفعج ( قلعسا ) ردرلپوسنم هنعیب زردیآ
 | وا هدبسراف روند هقروز ریغص هنوک رم هدننزو روفغصع ( قوبنسلا ) رونید

 ۱ (قودنسلا) زدیس راف هکردب رعم ندکبنس هکر بد مجرتم ردن راکدد قرح هدیکرت و

 هنيرلهدرخ كنحاغا نیسم هدننزورفعح تىللا ) ردیفدام و هدننزو قودنص

 | كنيس (قنسلا ) یدنلوا رکذ اس رف هدننزو لحرفنس ( قیعتنسلا ) روا
 ریبعت قلواهمضه دناوبح هکردهنسانعم ققب بولوا التما ندماعط هلیعف كونو
 1 کرد ؛حراش مخناو مشب اذا عبارلا بابلا نم اقنس نبللا نم لیصفلا قنس لاقب رونلوا

 ۱ با هدننزو طیبق ( قینسلا ) ردلمعتسم هدناوبح قنسو هدناسنا ما
 تاقینس عج صصح تا یا قینسق دعش هتأر لاقب روند هوا شمل روا هناطب

 | ( قانسالا ) رددآ كنهبت فورعم ربو ردبعسا زادلب قآرب قینسو رواک قینانسو
 | لاق ردهنسانعم كلتا اقلا هغلهارک یترفو كلابقاو تمعن یمدآ رب هلرسک كنەزىھ
 هدنک رتروند هوصع نالوا یغلارا تزد هلاقویط ( قاسلا ) هفرتاذا معنا هتنسآ

 هنفوحصوكحبا یروق هنکیک هداس رونلوا ریبعت ردلاب هننزو یمعثو مو ۱

 رواک قوس یعج ردردق هصراو هئابط ندقیساف قاحصو روئلوا ریبعت ریبعت لفو لدود

  ییهعضهدنو هدننزو سافا رواک قوساو هل رسسک كنيس رول ناتو هلیعم كنيس

 e نیبام یا هقاس برا لاق یدلوا بلقنم هبهزمه واو نوما قاوا
 ها قوس یلصاو ردهشوس یرنصم ردثنّوم قاس هروک هنناب ٌكحراش هتنک رو

 و تفنلاو ] ىلاعتهلوقو ةدش نع ىا [ قاس نع فشكي موب ] یلاعت هلوقو
EE MRR GE aE e 



۸۹ 

 | كن ءرمه ( قلاس الا ) رهظلع تناکام یهو ة*اقلسلا عاضبلا ذلا لاشب روند
 | هدننزو لقص ( قلیسلا ) روند هنبرلنای هروج كلدكحوک هدنحوا نغوب هلبحف

 | دروک ضیح ندن ربد هدننزو لجرفس ( قلقلسلا ) روند هب هقان هدنورو كياچ
 ۱ هکر بد حراش اهر د نم ضيع تناک اذا قلئاس اما لاش روند هلون اخ نالوا

 ىج هناعش ناغرغاج هباه ( ةقلقلسلا ) نغلوا قالطا شضئاح اكا هديعرش فرع
 هن وکرب هدننزو بارغ ) قالسلا ( ةياحم ىا ةقلقلس اا لاش روند هنروع

 | دفطوص یرلنا كند شید لوق ىلع ردا روهظ هدنن د كلد 3 هاش ون

 | لوصاف سشقن وهوا ناسالالصا یلع جرخرتب وهو قالس هغیفرهظ لاقي رونید
 | رد وطر یلت دحو یلتبق رو یبس ردیدآ تلعرب ندن راتلع زوک قالسو نانسالا

 | رولوا یدؤم ینداسف كزوک بولبای "ردیک ردبا روهظ هدنر اکپ زوک یرثکا
 ۱ یرلف ابق زوک یمالع ردندتغیدلوا داف یار هلزوک ندرلنم والثمدمرو ندناق

 . (هقال-) ردقلوا حرقنم یراربنتب بولیکود رلکب رکو قشلکلق بولوا لزق لزق
 دزو نامر ) نالسلا ( ردن دننعاج یّول ةماسوت هکر د بهونآ هدننزو هما

 . یرلک دتبا جورع هناعسا كن یسع ترمطح هکر دردآ هبلقصپ ر صوصخ هباراصت

 ۳ ردن وک ی ےکیا قرف ند رل رطف هروک هنناب كح راش ردقح هلوا نوک

 رد قالیس یصا رد هنس انعم یدتبا دوعص ردیناپ رس ىس هملک قالو
 ءاقلتسالا ) ردیعما كع ومر قواسم رد دوهعم موبر ندیرع مايا ( قولسلا )

SCANS E E Cs 
 ا (قلدلا) هرهظ ىلع مان اذا قنلساو لحرلاقلثسا لاقب ردهدنرانزو هالنمفا یصکیا
 روصت اذا رادخا قلست لقب ردهنسانعم قمقح بوشءرط هراود هدننزو لعفت

  قلابج بونود هوا یرب یثا ندمحو و درد دوخاپ ندهشیدنا و مغ هدقاتی و
  ساطرق ( قعمسل» ) اعجو وا اه قاق اذا هشارف ىلع قلت لاقب ردهنسانعم

 غاب هبیرد لوا روند هرکج رد یک راز هحهقفوب هدنرزوا كنکیک ی
 س ضراع هلبعا ضو رعم ردییبم او قالطا ی ےس هنغیراپ شاب نالوا

 لاقو س ربا مظع قوف هقیفر ةرذق وهو قا مسالا ةرعشلا تغلب لاقب ردشفلوا

  هنحاغا اعرخ نوزوا كب هدشزو روفصع ( قوعسلا ) اذك یتایمسلا هرم ىف
 ۱ کرد یک راز هسا نانلوا و هک ردیعج لقا ےس ( قیحامسا ) رونبد

 ا ر هلواقالطا ھنن رله راب د ولر ندیا 9 هقف و هقف و راس هلدهح هبشت روند

 دعا نالوا هدن رزوا كغای جاو نا نم قاقرلا عطقلا یا قرحاعم ءاعسلا ىف لا

 ۱ مع نم قبح اء” ةا بر ىلع لب روئلوا الا محلا قیحاس هدراراز ها

 جرز ( قسعلو ) هدنزو رفعج ( قسبسا ) رمنقلاک قیقر یش یا وزشده 
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 ۱ وص هلي کا تكندس ) قلسلا هلوا شک یرلیو هلک عروس نالوق هکرونید"

 نا رولک ناقلس یعجردلو ت كح هدیک بوقآ و وص لیس دارم هکر وند هنلو

 حرفمو غمو نیلمو للحم و یلاج رونید هنابن نانل وا رببعت یزاب قاسو هدننزو
 تغاس کیا ها وا بص هرزوا رج یریصع و عفا هلصافم عحوو هننلع سرقنو

 هرج هرکص ندنعاس ترد هسال وا بص هرزوا هکر سو بلقنم هب هک رس ہدن رور

 | ردبقایرت كنهقیفشو كني رلب رغا قلوفو شید طوعس ینریصع كنکوکو رد لوح
 " یلبج قلسو یر قلسهدنادرفم ردرلتان هنوک ییا "الا تاسو قربلا قالو
 ردموسرم هرزوا قملوا تابن یرلکدید یس زاب وص ءالا قلسو مسق رب ندضاج

 تنیسو هدننزو نافع رولک ناقلس یعج یک بئذ روید هدروف ندعابس قاسو
 روند هدروق یثید هصاخ هقلس لوف ییع رد هقاس نوم رد راج هلی مک

 ریفز یلید هشحاف ابحو مرش یب هلیش رط هببشنو نعل وا قالطا قاس هنککرا

 رولک ناقلس یعج كنو ةشحاف ةطیلس یا ةقلس یه لا روشلوا قالطا هنر وه
 قلسو زساه رولک قنس یعجج كنالوا یمسا دروف یشیدو هلی مهکو یم ك

 هدننزو بارح ( قالسالو ) هدنن زو ربنم ( قلسلا ) هدنزو بنع رو
 لاقی رونید همدا رونخح ولتغالب كلام هناسل بر هدننزودادش ( قالسلاو )

 هئروع لوش هل رسک كمال ( ةقلاسلا ) غبلب یا قالسو قالسءو قاسم بیطخ
 دوخای هلوا ردا داي رفو هح هللا زاوا داب هدنماکنه تہدسصەو مام هک رونید

 ةبيصملا دنع اهتوص ةعفار تناك اذا ةقلاس ةأرما لاق هلوا رروا رام# هنب زو
 شلکود ندرلهشیءو ندرلحاغا كجوک هدننزو ربءا ( قیاسلا ) ا.ههحو 4.طالوا

 رونید هنسیر وق كئوا یرلک دید ق ربشو روند هنس هلوقم بوج روجو قنرق
 هلی كليس رولک قاس یعجج رونید هجم وک ین دباب هنغانو زوا هدناوق كبراو

 ( قولس ) هناجنمیا قیرطلا قیاس نم ذخا لاق روند هنسببقرب كلوب قیلسو
 بالک زو ابو راقج رلهر زالعا هدنآ ردبدآ هب رق كوي رب هدنم هدنن زو روی
 ردهدلب رب هدنفرط هبنیمرا رلضعب ةيقولسلا بالکساک ةقوسلا هنمو روتلوا تبسناکا
 هدنسهکلوا مور ردهلاعف هکر درلیو-:. 44رقلس راکبوکو راهرز لوفلع رلیدبد
 حور نب دجا ندمالعاو رد دنلیبف بسن رییغت یناونع هیقولس هدنرلتیسن ردهدلبرپ
 هد هیکاطنا لحاس لصالاق هیقلس هروک هنا , كحراش ردیوسزم ههدلبلوا ی ا

 شید روتوا نابر هدهنیفس هلیحف كنيس ( ةبقولسلا ) رد هبارخالاح یدبا هداپ
 ردیس هراذ نادوبف هسود هک هتن ردقح هلوا یس هرات د هکر ونبد

 هع اچ نالوا هلیهحو قمرا هرزوا یسهفرآ ینروع هلرسک كنيس ( ةا سلا
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 . یرلکدید ءابعحی هح هلمسهدای زءاب هدنسهلک بعح هکر بد حزاش هنعط اذا ءاقلس هاتلس |

 للا ۸ سس س

 لا وجو رانلاب هالغا اذا *یثلا قلس لاق رد هنس انعم قم انيق هلشنآ یهنسن رو

 ةو رعلاف دوعلا قلس لاقي رد هنس انعم كم روعک جاغآ هنبل وق كنس هلوقم
 جا هانه اذا ریعبلا قلس لاق رد هنس انعم قلثا رطق ا ارس یهودو هلځدا |ذا

 لحرلا قلس لاش ردهنسانعم قهرقیحوادع اذا نالف قاس لاقب رد هنس انعم كلیو

 ااا قلس لاق رد هنس انعم كلا عاج بورتاب هرزوا یتهقرا ینوناخو حاصاذا

  قمریوق بوربص یتسیرد بوروا هلیسدوقم یجماق یبهسک ریو اهعم اجف اهطسب اذا
 . یسا ینس هلوقم یکتس ویو هدلح عزت اذا طوسلاب االف قلس لاق رد هنس انعم

 رد هنس انعم تمردیک ین رایوت هرزوا هجو قلاق را ندیو بویلشخ هدوص
 ءالاب اتیش قلس لاق رولوا یان ندهحم اسم دوخاب ندکم اغا ناعم ادصق نع
 بول وکوا رغای نالوا هدننرص كنهود قلسو هرثا قیوهریوو هرعش بهذا اذاراح ا
  اهعض وم ضیاو تار اذا ریعبلا ةردلا تقلس لاقب رد هتسانعم قلق ضاسیرب

 . بوتص نالوقینرلناب كنيودو ردشلبا ریسفت هلیهحو هحاسم ینوبفلوم اهرتانم
 . یرلفن رطویرلقایاهلرلندیک هلوبورثا اذا ریعبلا بنج یف عسذلاقلسلاقب رد هنسانعم كابارب
 اهيف رثااذا قیرطلا رف اوحلاو مادقالا تقلس لاقب رد هنسانعم كالا مات و
 لاتش رد ردصم هنسانعم قضا كعرود یخدو هل رسک كنيس ) ءاشاسل ا )

 كم روش ود و ین رص یب هسکربو اینا رای دليا هد ایز ءاي ید هدنو یک
 ل رك كن هرم ( قالس الا ) هرهظ ىلع هتبقلا اذا هنیقلس لوقت رد هنس انعم
 ةو رعلاق دوعلا قاسا لاقی ردهنس انعم كم روجك جاتا هنا وق كلاوج خدود
  همئدراصادا دايصلا قلسا لاق رد هنس انعم كلبا ديض دروق یشی دو هلخ دا اذا

 كلانا ضایبولافاض زغابهدننمسكنود یدو هلنیتعف ( یاس )
 اسو اهن وم شياو تأرباذا عب ارلا بابلا نم اقلس ريعبلا ةرب دلا تقلس لاقب
 . یروماجو یغاربطو ردب دا هیحانرب هد هماع و ردیدآ كغاط ك سکو ر هداصوم

 هلل مسکو یم كنيس رواک نافلسو قالسا یعجج رونید هبدوا زودب ود كاب
 ۱ رکص ندفدلوکوا یوادحو یرغاب هدننرص كنهود هدننززوهنیفس ( ةقیلملا 1

 نالوا هدلویو روئید هنن ر نالوف فص هدنرلناپ كن هود كلذک روند هغلق آ ن

 .لاقب رد هندانعم تعیبطو تشرسو رولک قئالس یعجج رونید هنبراا قئرطو 4
 ۲ هنعیبطبیا هتتیلسب أرق نالف لاقیو هتعیبط یا هنقیلخ ءاضسلاو هتقیلس مرکلا
  یتکیت ناغلوف هنحما لوق ىلع روند هنیادنب مصم شفلوا حالصا بولوکودو معتبا
 ۱ قلا ةرذلا یهو ةقیلسلاب انمعطا لاقي رونبد هنشک درغوب شدذناق تادن ی رلکدید

 ۳ هژبس شفاشخ هللا وص یماو ٹیئارط هب طلخ یذلا طقالاوا تلصاو ت ثقد



٩ ۱ 
 لوس )یخ وا ی اننا پا دیش نوش وم جا یھ ساب کک نس

 || كحراش رواک قسافس یمج رولوا شملکج لایخ یکویب هحیوا ېک لوب ۍدازوا
 | بوق هلنوکس كنافو یصف كنيس ( قفسلا ) ردبرلب رعمیسراف ةشوش هروک هتنایپ
 اإ هدراذا لوالا بابلانم اقفس بابلا قفس لاقب ردهنسانعم قمایق بورب وچ وریک
 | ( قاغسالا ) همطل اذا ههحو قفس لاقي ردهنسانعم قمروا راعش ه هرهجو
 بابلاقفسا لاق ردهنسانعم قمابق بورب وج وریک ین وب یدو هل رسک كنه زمه ۱

 رد هنسانعم قهقوط مکحو قیصو ول هفنزر هدننزو هقاج ( ةقافسلا ) هدر اذآ
 | ولهغت ردغصو هدننزو ريما ( قیفسلا ) افیغس راص اذا ةقافس بوثلا قفس لاق _

 ولزوب كي هلنبسانموب قیفصیا قیفس بون لاقي رونید هبوث شهقوط مکحو قیص
 | و یا هحولا قیفس لحر لاقي رونلوا قالطا هجولا قیفس همدآ زفائوا
 | یریصح هک روید هبهتخن نوزوا هجا هصصب رب هدننزو هنیفس ( ةقيفسلا )

 | لج ندنس هلوقم شموکو نوتناو راردیا فل اکا هدقدوقوطیریصح رانابقوط _
 ا هدنع لاق رارزود راهنسن شعب ندنا هکر ونید هب هکیبس هجا ضشفلصب یک 09

 | امهوح و ةضغلاو بهذلانم هلل وطلا هقیقدلا ةس رمضلا یهو بهذلا نم ةقیقس _

 | قالطا هب هنلابم دقع نالوا هلقل آ هلا لا هکردبف دارعو هدننزو هقفص ( ةغفسلا )
 ۱ یا ةدحاو هفقس ىف هارتشا لاقب و هعیاب اذا هنیع هفقس هاطعا لا هنمو روئلوا

 | هراناب ز دب نادا تنیغو لصف ماد یسان هلی كفاقو كنيس ( قفسلا ) ةه
 | یمسف شوق هدننزو قش ( قسلا ) سانلل نواشنمیا قفس مه لاقب رونید

 | ( ةقسقسلا ) قرذ اذا لوالا بابلانم اقس راطلا قس لاقي ردهنسانعم قمرتمج

 هم دا ل وش هلیس هبنب لع اف مسا ( قسقسلا ) رد هنس انعم قس هدننزو هرلز

 | هسک رخارو بورونوا ېک یضحش یسرک هرزوا نیشنو یکم هبعفترمرب هکرونید
 ۱ رامشا "هدشانم هل رب یرب تب ون تب ون بوروتوا هدنسوشرف یک كنآ ید

 | اذه عما لاقی رد هدلوم تغل وب و رونلوا قالطا هنب رب ره كران وب هلوا ردا
 ةب ونلاب اب امهنم لک دن و یرخا ىف رخاو ةكد ىف دعصب نم وه و قسقا

 | ردندنالک رازآو رحزصوصخ هنعهفزوکوا هل رسکو یصف رانس ( قس قس

 | هدننزو قلح ( قلسلا ) ردن دننالک رازآو رحز صوصخ هنمەق زوک وا هلرمسکو
 | افلس مالکلاب هفلس لاقب رد هنسانعم قاق هد رزا بودیجا هلا قوس یدار
 ۱ ملا قلس لاقي رد هنس انعم قع وص ندکیک یناو هاذا اذا لوالا بابلا نم

 هنعطاذا عمرلابانالف قلس لاقي رد هنس انعم قمجاسو كغردو هاحلا اذا مظعلا نع

 هقرحا اذا تابنلا دربلا قلس لاقب رد هنس انعم كمردنبوک بولاج قوغ وص یتابنو
 | هافقیلع هعرصاذا انالف قلس لاقب ردهنسانعم قمش هر هرزوا یسهقرا یبەسکرو

 ٠ اهنهد اذا ةدازملا قلس لاقب هنسانعم قلغاپ ىتغجراغد قزآ دوخاي ىنم ولط وصو



Ek: تو RE ا ا ا FAA 

 ايفتخم متس یا قرتسم لجر لاغب رونلوا ریبعت یصکید هکر ونید هیسک نالوا |

 یاقنعلا قرتسم وه لاق رونلواقالطا قنعلا قرتسم همدآ زونوک ولو هصقو "
 هاكن هکردهنسانعم قمه نیلرفوا هسک رب هدننزو هلعاف« ( ةقراسلا ) اهریصق ٠

 هيلا رظنیل هنم ةلف بلطي یا هيلا رظنلا قراسي وه لاقب رونلوا ریبعت هدیدزد
 ) رد هنسانعم قلوا فیعضو رثاف مادناو ءانضعا يدوب هدننزولاعفنا ( قارسنالا "

  1ا زار نو فوم تو ترف اذا صاف تقربنا لا 3۱۰
 | كمال ریک بولیکج و ریک وید نوستک بوشواص بویءهروک یتسی دنک هسک
 | هد سنخ اذا هنع قرسنا لاقب رونلوا ریبعت قشروغ وا هک رد هنسانعم

 | ) بولاح یگیش رب هک ردهنسانعم قعشارغ وا هلقلزنسرخ هدننزو لعفت ( قرمستلا |
 اذا نالف قرست لاق رد هنسانعم قلروفوا ید یئیش رخآ هرکص ندقدلروغ وا

 قر رونید هاسد نيلاق هکهلرسک كنهرمه ( قربتسا ) اتیشف ایش قرمس مادسنده 

 زویفو یزاب مرق هکردینسا فطتلاان هدننزو رفمح ( یمرسلا ) یدنلوا نایب

 کیا نوک رب هنغه جوا ندمخ نالوا قوه»* ردنوا یراکدب د ینشمرص درهم 
 هاب كحراش ردکذهم یراثکا نکل ردیقو رت كانلع ءاقستسا برش ینرادقم

 | )ا رد هدلب ر دنتلایا رضط| هدناهارخ قهرمسو ردیرعم جیرسو همر 1

 رده رقر یدهدنرلاصق سرافوسخرسو ردهب رقر هدنسناضق تاره هدننزو ناول

 | ) ردیمسا یرلاا كرلوداج یرلکدب د ینابایب لوغ هدننزو قلصهص ( قلسسلا
 ) ردیبقل كنب ردب دوخای ردبعسا میت نی فی رط نبا هدننزو روفصء ( قولعسلا .
 ) كنوا هحاردب رب هلیصفو یمط كلاب و یصف كنونو كنيس ( قبعنسلا اسمیدر 

 ) اذا راطلا قسفس لاقب ردهنسانعم قمرقمح شوق هدننزو هلزاز ( ةفسغسلا

 هلي كنيس ( ةقوسفسلا ) رک ذیس اك رد هنسانعم فیسلا دنرف هقسغسو قرذ
 | هك رب و ةجحا یا ةفوسفسلا ذخا لاقب هنسانعم هجحم رونبد هلوب كلشياو قجآ

 | هيا نم ةقوسفس هبف لاقب ردذوخأم ندینآ یانعم روئلوا قالطا هکمکج هنیردپ
 | یئ لاق روند هثدش یدازوا نوزوا اغلطء هدننزو طبالع ( قساغسلا ) هبشیا |

 | اهل رك كرلنیس ( ةقسفسلاو ) هلیصف كرلنيس ( ةقسفسلا ) دنع یا قساغس

 | ) هنبرهوح كيف هدننزوءروفصم ( ةفوسفسلاو ) هدننزو هبدنق ( ةقيسفسلاو
 | هراهقب رط نوزوا نوزوا نانلوا هدهاشم هدنزوب كحق لوق یلع رونید هنیوصو

 | نوزوا نالوا هدنزوب كف یر یلعو زردبا نامل هدرلنا رارهوح هکر ونید
 نوزواهمطیوا نالوا هدنرازوب كف دوخای رونید هرلویب ېک لوب یدازوا اوزادی 

 | نوزوا هدنرازوی هلرلحمف یناسارخو نابط شعب هکرونید هنغلارا وب كحویب ییا
 ۱ ی

 یدازوا



 یفخ اذا عبارلا بابلانم اقرس "یشلا قرس لاغب رد هنسانعم قلوا ناهن هلنیتعف _
 یدرفم رونید هنب رهفش رب رح افلطم لوق ىلع هنب رلهفش رب رح ضایب قرسو
 تحراش هماع رب رطاوا نيالا رب را ققش یا قرس هدیو *اج لاقن ردهقرس

 رونید هبهقش رب رح نانلوا دنب هنحوا قاریپ هکردیب رعم ینراف هرس هروک هنا

 تقرس لاق رد هنسانعم قلوا كشوکو فیعض یرار قانیواو لا كند قرسو"

 لرلوص نالوا هدهيلاع هلئاضف ( هقرمس ) تفعض اذا عبارلا بابلانم اقرمس هلصافم
 عدحالا نب قورسم ردندم العا ( قورسم ) ردیدآ كب وص عقاو هدنتیاهن كا |

 ردعضومرب هدرافس هدننزو رکس( قرس ) ردندح نابزرلان قورسمو ردندنیمبات
 یمسا لصا ردن داتا ىنهجلا دسا نب قرسو ردیدآ تبالو ۷ هدنلایا زا وهاو

 كلا ادا ینرلاهب بودبا ارتشا هود ییا ندب رع یودب رب نوکر یدبا بابح |
 یهیدنکبویف هدوبق یعباب یدرونک هنسوبف كنهناخر بوکح ربارب هلعباب نوحا _

 هلغلوایلوبق کیا هناخ لوا رکم یدرتوک ورحا بوکح یرلهود ويد مهرقج هعقا

 رفاو یودب هراحع؛ هدف رط ور یدروحوا هنس هناخ یدنک یر هود ندومق رکید

 هدقدلوا علطم هلاح تیغیک بولوا لسخاد ه ورحا هرکص ندقدلوا رظتنم نامز |

 باح یلاع ما بحوم رز یدلیا لاعطرع هب یربمنی ترمضح ناونمتلاسر ناود |
 رهتشم هللا قرس دعب نم هلغلروب باطخ هلناونع قرس تنا بوئلوا راحا |

 لها یزورلا قرس نب دجاویدا ردبا جاهتاو كربت هلکنآ یرایدنکو یدلوا |

 (نیقرسلا ) دهب رقرب نیمرطا نيب هلیعف كنيس ( ةيقراوسلا ) ردندخ راولو ريس |
 ( قراوسلا ) رونید هب قشف هکردیب رعم یسراف نیکرس هلیحف البلقو یرسک كنيس

 نریدکر بویلبوط هبرار, یرلربجز نالوا هدرلهلالو هدرلوغاقوب ردیعج كنهقراس |
 عماوطا یا قراوسلا هب تنعع لا رونلوا قالطا هراروم د راسو هر هقلح ۱

 لزئسرخ هدیلک لوا هکر ونلوا قالطا هب هنسن كاوز نالوا هدنرلهدرپ دیلک ضعبو
 ؛ ( قوراس ) رولوا رذمت« قجآ هنوک راسو قهردوارتخما اکا راردیا ریبعت دیلک

 ةفارمسو بعکنب ةقارس ردنداعسا هدننزو هما ( هقارس ) رد هدلبر هدنراید مور
 ةفارسو بابا نب ةقارسو یلدلا كلام نب ةقارسو ثراحلا ن هقارسو ورع ن

 ییدید مشعح نب ةقارس كنب رهوحو ردرلیاصع ردبقلم هلا نونلاوذ هکرع نا
 ردندامسا هدننزو دادش ( قارسو ) ( قراس ) ردیدج كنا مشعح اریزردمهو
 نالف هک ردهنسانعم كلبا تبسن هغلب رغوا یهسکر هدننزو لیعفت ( قی رستلا ]|

 اذا انالف قرس لاقب ردنرابع ندکعد یدلرغوا نالف یبهنسن لوا دوخای ردب رغوا

 ۱ فیعضو صفا ییکرتو هی هيس هبنب لعاف مسا ( قرتسلل ) ةفرسلا ىلا هوا
 لاقب ردحاتح هنقازنسا ءاضعا هت ندرئاس هکایوک رونلوا قالطا هم دآ نالوا



۸۸۸ 

 مان رهاب كيلدع نا رونید هنافط یرلکدید رفاچ هدننزو رهوج هلی هلمهم لاد
 | هدنادرفم یاس رقض یا قدوس هدعاس قو اج لاقش ردلوقنم هیلی وب ندنناتک ۱

 ةليل هلیصف كنهمجعم لاذو كنيس ( قذسلا ) ردرسفم هللا ناغط ی رکا د نالب
 یس ہیک شنآ تكسوجو كنس هفلاط اراصن رديرعم یسراف ةدس هكرديمسا دوقولا |

 e كلنش بوقاي را رفاو قق هکر ديما تنهصک صوصخ یرلکدید ۱

 ۱ ۱ هدننزور هوح( قذوساا ( ردح ورمشم هدعطاق ناهر یبسو A كيو رلردیا

 | رقاجو هنسانعم بلقرونید هدهنکزالبیودنالواهرایکی و هنسانعم راوسروندهک زالب
 ۲3 روند هنس هقلح وغافیو ردتخل هد هلم كنيس هدنوب هنسانعم رغص رونید هناذط |

 | ناقیر ( ناقذیسلاو ) هدننزو نارفعز ( نافذیسلاو) هلیصف كنيس ( قاذبسلا )
 دمدآ زاروق هدننزو یرهوح ) قذوساا ( روند هلاغط رقاح هدرلنو هدننزو ۱

 هدننزو لیبجز ( قینذوسلا ) لاتح رذح طبشن یا قذوس لحر لاش رونید |

 كنيس ( قناذوسلاو ) هدننزو نوبزبح ( قون ذیسلاو ) ردزئاج هلیض كنبسو |

 كنونو یعضو ىحف كنيس ( قناذنسلاو ) هلیصفو یرسک كنون كلذك یخفو یعط
 طر رلء ) قدازتلا ( روند هنیهاش لوف ىلع هنسانعم رقص روند هرق اح هلرعف ۱

 عج روند هب هدرارس نالیکج یروقرا هدتفرط یرفوب كتيب نح هدننزو ۱
 ] ءادو دعش هتار لوقت روند هتي هدنزرط كالنبح ندراز هبا و رولک تاقدارس |

 ۱ هوک هلوا ىانعم فسررکلایم تببلا اذکو تببلا نص وف دم یذلاوهو قدارسلا |

 ۱ صوص هعابنا یولب یغاشاو هبهیخ بحاص یولب یرفوب الثم بولوب یکیا یوا |
 | هنفلزونرداجو هب یهاش غانوا هکردبب رعم هدرارسو هرزوا ینایب كحراش رولوا |
 رداحو هب هدرب نالیکح هرڪا هیح نوحا كلبا تماقا صاخ مرح هدنسارو و

 یبکر فصو ردارمس "هدر لصالا یف روئلوا قالطا هغافوص نالیکح هنفارطا

 قاطاربس ضعبلا دنعو رلپ دید قدارس ءدنن رعم یدئلوا يدق هيلا ف اضم هرزوا |

 یهنسنرپ بوغا هباوهورونلوا قالطا هرابغ مظع شا هاوه قدارسو ردب رعم

 | یس رفوب هدننزو جرحدم ( قدرسلا ) رونلوا قالطا هناخد نی رو بوتروا |

 | هلفساو هالعا یا قدرسم تب لاش رونید هغانواو هرداح ول هدرارس یسغاشا

 ۳ هلاعف ( ةقرمسل ااو هرو فنك ( قرلاو ) هنیتحعف ( قرلا ) هلکدودشم

 | ردهنسانعم قاروغوا «دننزو یر ( قرسلاو ) هدننزو هحرف ( ةقرسلاو )
 | ءاج اذا یناثلا بابلانم افرسو ةقرسو ةقرسو اقرسو افرس یشلا هنم قرس لاقب
 | رد هنسانعم قرس هدننز و لاعتفا ( قارتسالا ) هریغل الام ذخاف زرح ىلا ارثنسم

 1 ( ةقرسلاو ) هلئوکس كنارو ىف كنيس ( ةفرسلا ) هقرس ىمي هقرتسا لاقي |
 1 ) سلا ( روند هفلب رغوا رد راما هدنن زو فتک ( قرسلاو ( هدننزو هح رق ۱

CAL ONAN۱ | تست فو  + 



۸۸۷ 

 ۳ قلم تل كد هن هندن شن اذااهدمد نیفلا تم لاقب ردهنسانعم كءرون بودیقاامام

 | ریبعت كعروب كنل ردهنسانعم كلی هرزواهحو یرفوب ندکعروو یغاشا ندکعرکس
 | هوسا قص“ و رم ا نود یثلا قوفوا ادیدش تدع اذا ةبادلا تقعس لاقب رونلوا
 | رونید هدولب هحهقفویو لاب یا قص» بوت لا هنسانعم قوحصس* رونلوا قالطا

 أ بولیزا هنسنر هدشننزو لاعشا ( یاههلالا ) طیقر یا قه” باح” لاش
 | قصسنا لاقب ردهنسانعم قلالو و قصسناف *ینلا قه“ لا ردهنسانعم یتش وب

 | قح لاقي رد هنسانعم كيطسا بوت هليمط كنيس ( ةقوصسلا ) حتا اذا *ىشلا
 هفوصس هل سك كنءرمه ( یقاصسالا ) ىلب اذا سماخلا بابلا نم ةقوص بولا
 | لاقب ردهنتسانعم قغشآ ینابط كنهودو ىلب اذا بولا قع“ا لاق رد هنسانعم

 بولبکح هلغملاق یرد قلح بونکو یدوس تكنهعو نرم اذا ریعبلا فخ قح“ا

 | نطبلاب قصلو ىلب و هنبل بهذ اذا عرضلا یقحسا لاق ردهنسانعم قعثبای هنراق |
 | هلسهنن لعاف منا ( قم ) هدعبااذآ انالف قصسا لاقب ردهنسانعم كلی قارباو |

 | عمد لاقب ا هکرولک قیحاسم یهج رونید هنشایزوک نلیکود ندروغوارب |
 هلارتعصو هلع كس ( قصسلا ( هعف دنمیا قیحاسم عومدو عفدنم یا قصسم ۴

 عبارلاو سماخا بابلانم افصس یتصسو لجرلا قصس لاقب رد هنسانعم قلوا قاريا أ
 ةلضلا تقصس لاقب ردهنسانعم قمازوا بوروتس یو كب یعاغا امرخو دعب اذا ق

 هنسانعم دیعب ردفصو هدننزو ريما ( قیعسلا ) تلاطاذا سماخا بابلانم اقه- ||
 رونید هنجاغا امرخ نوزوا هدننزو روبص(قوصسلا ) دیعبیا قیح» ناکم لاش

 كنيس رولک قصس یعمج رولوا فصو هکشا یثیدو كکرا نوزوا واعرک كلذک
 یر دب ردیعما یس هدلاو قوی“ هروک هغ ردندحم قوصس ن هللا ددغو هلمع

 | لحررپ ( قوحاس ) رونیدههنسن نوزوا هدننزو رهوج ( قحوسلا ) ردقعسا |[
 هراغا هنسهلیبق هعصعص ن از یتعاج نایذ و هدنا ردیدآ عضوم رز و ردیلع

 دارم ردند هثیس یاصوا صوصخحم هناوست هدننزو هدادش ) ةناعساا ( ریدلیا

 هنیمرچ هدیسراف هبهقاصس هکر ید جرت ردقح هلوا یراق یصشنروسو یجغیبز ||

 ردبفرح یجکببز یجقیبز رلربد یجفیبزو "یصشتروس هدیکرت رلربد یخد یرتعسو
 روند هروب دی دش و میطع لوش هدننزو هنیقس ) ةقحسلا ( رد رعصم بز

 تمام فرج تناک اذا ةقتيصس ةرطم لاقب هلوا رریص بوب روک یرلرب ینیدارغوا
 ردفرصنم ريغ ردینپ رس یی ردیمحا لع هل رڪ تكتءنمه ( قاهسا ) |

 هسروئید رد رع بولوا لوقنم ردهنسانعم داعبا هک ندنمالک رفسلا هقهسا رکاو

 رولوا نيتم تیاذب هکردرجش سنجر, هلبصف كنيس ( یادیسلا ) رولوا نرصنم
 _ (قدوسلا)رلدرافایلبیا ناتک هلبلوک تتسهتساوک شما رولب زود وا ندو

 کتک



AA“ 

 ٠ قبس لاقي ردهتسانعم قمل لدكوا هدنش راي ىش وقو مات ریغلاهدلو تقلا اذا ةاشلا [

 | دط هلتهحو ردهنسانعم كم ربو ل دكوا هلغلوا ق وبسمو قبسلا ذخا اذا نالف |

 هنیرب ىرب هدننزو لاعتفا ( قابتسالا ) قبسلا یطعا اذا لحرلا قبس لاقب رولوا |
 اقبقسا لاقب یک ةعشن آ قواو هعثشوقو هعشد رکس رد هنسانعم قعشراب نوجا مدقت |
 | طارمصلا اقبتسا لاقبو ردن وعا تکراشم یک ماصتخا ویو اقب استاذا نالج رلا |

 | لوف النص یتح هاکر تو كفلوم هداروب هکرید حراش النم یتح هاک رتو ءازواج یا |
 | اوقبتس اف ] یلاعت هل وق هنمو ردجراخ ندرپسفن "دام هک ردندنلیبق مع یتعب ردشاز
 | لاصیاو راغا فذح قیلعت هطارص كقابتسا كرد فاشک بحاص ةيالا [ طارصاا

 | ىنس انعم رادتبا هقاتسا دوخاب ردهدنکبس طارصاایا اوقبتسا هک ردندنلیبق لعغلا |

 | یهبلا قوبسمهلعاسناو زوج دوخای رولوا كعدا ژدتباف اوقبتساف ردح اتحم هنیعنت |
 | هيلا قوبسم رو قوبسم رو قباسرب قابتسا ىنعي ردج اتحم هنلق هدنلزنم قوبسم ||
 | هقوبسم هلیتهح هبانکلاب هراعتسا ردهیلا قوبینم هک طارص هداروسپ ردلاضتقا |

 | ةيناكم فورظ لوق ىلع طارصدوخایرولوا لیبخت تابثا قابتسا اکا بونلوا هیبشت |
  هدنن زو رو ( قوتسلا ) ردب وصنم هرزوا تیف رظ هلنل وا ند هصتخم ريغ

 || هب هجثا بلقر محک هلی كنات ( قونسنلا ) هدننزو سو دق ( قوتسلاو ) |

 || فبز یا قوتسو قوتس مه رد لاقب رولوا شموک یرل زوبو رقاب قتلا هکر وند
 | ردکعد تاق جوا رد رعم یسرافیوت هس هروک هنناب كحراش ةضغلاب سبلم جرم

 | لاقو رول وا شموک یرل زوبو رقاب یسهتروا رول وا بکر ندشموکو یالفو رقاب ا
 رفصلا ناکام مه دنع قوتسلا یخرکلا نعو جرهبلا نم ًادزا قوتسلا برغم اق ١
 | نالوا نوزوا یرلکی هلبحف و ىع كيم ( ةقتسلا ) رثکالا بلاغلا وه ساخلاوا لإ

 | دوخاپ ردیب رعمیسراف هنشم هروکهنایب كحراش ردبرعمویو روند هکروک شودنوف 8"
 ]| ليز ینعی سو مکلا ةايوط ةورف یا هقثسم هیلعو ءاج لاقب ردب رعم ند هتسوب |[

 | یصق كنيس ( قصسلا ) رد رعم هتشمیخدو رونید هثلا قحهلاج زاس یمهلوقم |
 بوزا هیلهس دوخای ققشم وب بوکدل وقى ع تكءزاوب هنسنرب هلنوکستن هادهمیاحو |!

 لعلرا ردیاهدشاطوهدناوه رازاطع هکه تن ېک ق مش هوب هلکنزوس هکر دهنسانعم قش وب |
 قدلا نودواهقدوا هکهساذا ثلاثلا بابلایم اقع“ ىلا نه“ لاق ىك ءزاهرغج زو ||

 نح یغاربط لوف لع كلبا وحم ینرهناذنو راا كرب هلکمسا هرزوا تدش لبو ۲
 . اهرانآتفعاذاضرالا حیرلا تته-لاق ردلمعتسءهنسانع«تدصک بوبارغوا یکردبا
 ققرب و هالبااذا ب ولا قصس لاقب ر دلههتسم هنسانعم كقکسا یسابل و بارتلا قه هتان اکثر وا

 ٠ لاقت ردلمعتسم هنسانعم كم ردلوا هلهکو هنرلاذا ی دلا قص لاقب رد هنسانعم قش وب ی هنسن ||

 قص“ لاقت ردهنسانعم كلياشارث شابو اهلتقاذاةلمقلاقص“ |
SERNAسر سس نسترن ت  
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 هدرو اسال رهشورد هسکر ینابیشلا سیفن ماطسبب قیزو رد رعمهز نالوا
 ایا هجم رق هد اوه هدنوک قلزایا هک یرلک دید نیطایشلا قیزاماو ردیدآ هلحرب

 هر هنسن شیروک هدنلکش ردا ناریط بوب انوا لیوق لیوق یک یرهوح علقو 0
 هاکن و فلوم رربد ید نیط ایشلا باعلاکا ردهلا هلمهم *اروب رونلوا قالطا

  قیزت لاق ردهنس انعم كم هدننزو لعفت ( قیزتلا ) ردشمللا ضبرعت هثيل ماما |

 او نیز اذا لحرلا م
 قاس هلن وكس كن هرمهو یحف كليس ( قأاسلا ) (۰ ةلمهلا نيسلا لصف ه) ۲

 ( قبسلا ) هلاواو رولک قووسو رواک قوئس یعج رونید هردلاب هکردتنل هدنظفل |
 لا رد هنسانع« كمعک هنسورلبا بوشواص یب هسکر هلئوکس كنابو یصف كنيس

 | نالیشوف هلدکوا هدننادیم یثوق ةصاخو همدقن اذا لوالاویاثلا بابلانم افس هقبس |[
  لحاذا ةبلط افسرغلاقبس لاق ردهنسانعمكاک مدقا ندهلج هنلع بوک یر استا
 یجولا عاقساب نجلا قبست ةكث اللا مه ةيالا [ اغبس تاش اسلاف ] ىل اعت هلوقو |
 ٠ یش وقو شراپ رود هلدکوا هدنن زو هف رغ ) هقمسلاو ( هلت یف ) قیسلا ( 8

 رطشاوهو ةقبملاو قیساانالف ذخا لاش 1۳ قابسا یمج راروق ههنایم راندبا

 [لسنو رثاعو فخ الا قبسال ] ثيدحلا هنمو حراشلإ لاق قابسلالها نيب عضوي |
 هکوا هدیک رو بشی هدیسراف ندنو هک ردلمعتسم هنس انعم مدقن ( ةقب اسلا ) 1
 لڌا و ردنراتبع ندکلشدا فلسو مدقم ند هل یشیار روئلوا ریبعت هلکل |

 یا مالا اذهق ةقاس هل لاقب هنمورد هدنکبس هقباس دندوخاب ردزدصم هدزو 8
 تیاور ندهفینحوا ماما هللادبع ن قیاس ردندیماسا ( قیاس ) هبلا سالا قس ا

 هل کوب ندا مدقتو قبس یررتاس امادردهنلابم هدننزو دادش ( قابسلا ) یدلیا ۲
 | یرلک دلبا دفع بوکید قبرص یغرافرب هننابن كننادیم یشوق راب رغ رونید هنآ |

 | هلرکو ندیا مدقت هحمیوب اعادوهباغلا قابس هناناراو مدقم راردبا قیاعثاکا لدکوا |

 قابس لاق ردا زارحاو ذخا یدک وا یحاص كن لوا راربد تایاغلا قابس هندن |

 1 نددلج هليتهح بق انمو رئامو لئاضف هلثس انموب قبسلا تابصق راح یا تایاثلا

 قایسوهلاشب راردا قالطا قبسل تابصق زاحو تایانلا قابس هدهمدآ جارو قئاف |

 ) قابساا ( ردرلثدحدیعس یدلوو فرد دیبع و قبسلا تابصق احیا تاياق

 | ریبعت هدنک هک رونید هغاب یرلکد روډک هنب رقایا كنمسق ناغط هدنن زو بانک
 اهو یز املا افامس هنغاب تنغ ایا ییاو راردیا ربع ید قابش هل رو روئلوا

 ٩ توق رد هینت ندنظفل قبس هل سک كنس ( ناقبسلا ) ه ربغو ارس یمن
 (قیبسنلا ( ناقیتسبیا هبف ناقبس ا۳ لاقب .رونیدهنب ر ره كمدآ یکیا ندا یشیراپ

 تقبس لاک ردلمعتسمهنس ان انعمكمروشود یروای مامان یقلخ ناویح هدننزو لیعفت
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  رونید ههباد اناوئو زوم یلکلیاو سباییاقهاز سرف لاقپ رونید هبهباد یروق
 | . رولوا دض هلکغد هبهباد نامرد ییو قیرآ تیانبو ححم نیسیا قهاز سرف لاقپ |

 شغصو ردن دنسانعم نالطب و وع انعم و لا نهلا ددشلا یا قهاز سرق لا ش

 | مرپنم یا قهاز لحر لا هلتتتضو هلی كياز رولک قهز یعج روند هیسک
 بازرب روند ههوص ناقا هللدشو روزو نوم نهنمیا قدزو قهز موق شو

 رونید هلوب كلشیا ملايو هبکنا كهدغاط كسکوبو ةربعقیا قوهز رثب لاقب رونید |

 لا رد هنسانعم كلا مدقنو قبس یرل راس یخدوب هدننزو لاعفنا ( قاهزنالا )
 تم دقت اذآ رافنلاوا برمضلانم ةيادلا تقهرنا لاو مدقنو قبساذا نالف قحا
 ۶ هضرا نالوا ولقا رتواو زود بولوا قعلآ تبسن هنفارطا هلنیتسف ( قح زلا )

 ۲ راک رونید :ةتاویحو ناسنا كيچ ناغرصهدننزو فتک ( قهرلا ) روید
 | لاقب ردهنسانعم رادتم هدنرانزو باتکوبارغ ( قاهزلا ) قزل یا قحز سرفو
 ۾ یبس یرلتآ راس اعاد هدننزو ی زج ) قهزلا ( اهؤاهز یا اهخادزو هئام قهز

 ] بیاسا ( قبح ازالا ) لیخا مدقتب یا قهز سرف لاقی رونید هنآ ندبا مدتتو

 یسرف كنهسک مان هبادنه نیدایز قیهازاو ع رس یرح تاذیا قرهازا تاذسرف
 3 هدننزو روفصع( قوله لا ( رده راح یردب ردجس هدلاو هل دایز هب | دنه و ردا

 حب رس یا قلهزوه لاقي روند همدا إل احو ت سح هدنن زو جو ز ) یاه رلا )

 | ول هلعشد و حاي هغا رح نالوا هرڪا ليدنقو روند هراکزور سازمتو دن و فیفح

 3 لد دنقلا یف مادام جارسلاوهو قله نلاافطا لوفت هعفدلوا هدنحا ل.دنق رو د هلمنق 0

 7 نالوا ردنا لازا لاخدالا لبق هک رد 4:سانعم قلمز هدنن زو یب ریز ( قاه زا (

 5 دقله "لا ( رونلوا تدست 61 رلتا یوص هکرد ا كا رعنا رو روید همدا ۱

 ه را ر و همعب اذا بولا قلهز لاش رد هنس E یم رات ار هدننزو هح رحد ۱

 جرحدن ( قلهزنلا ) ردق> هلوا شیرو كياحو تس داس هکر وند هشب و رون 1

 افصو شيب اذا بولا قلهزت لاقي ردهنس انعم قلوا قاص بور اغار هدنن زو

 یدوحوهدنن زو رفعح>(قمهزلا )نس اذا لح رلا قاهر لاق رده اتم اتلمروسو

 ] هجرحد(فتمهزلا )منم ریصقیا قسهز لجرلاقب روند هرودوب زانقطیلکترید |
 ۱ هذهاملاق ردهنسانع«قفوقبویلغبهارد ندقل راد عو ندناب «ندریک ندب هدننزو

 هل مسکك باز( قب زلا ) نتن وانانص  نمد جلا عار ۳ وهز یو تند یف ةه لا

 | ی-هراف هروک هننابكحراش ردیاهطاحا ینو هکر وند هن راگ كنساقب تاکلموک |
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 نیصز مکح یا یز یار لاقي روند هثبش نالوا راوتسا و مکح هدننزو ریما ق
 رد ه رفرب هدننایم لصوم هليا هریرح هدنرزوا هلسحد هلع كاز ( قوزلا )

 درص ( قوزلا ) روئلوا قالطا ناقوز هلغلوا ید هب رق ر هلسا وب هدنبب رق ||
 هویج دوب هدننزو قووار ( قووازلا )هنسانعم قز روند هویج هدننزو

 كل نیسحو نیبزت هللا راکنو شقن ییهنسنرپ دور لوط ( قیوزتلا ) روند
 روئلوا لامعتسا هدنهعوجم كرلزدلای ارز رد ذوخام ندنسانعم قووار ردهنسانعم |

 لاخاا هشنآ هدمب بوتاق هویح اکا هدنرطدتا دارس ققاق نوئلا هولما ر ال |
 هدعب رولاق هرزوا یغیدثلوا شقن هداروا نوتلا بولوا وح هویح سپ راردبا
 شقنم رهو رلیدلیا لامعنسا و فرصت ییظفل قیوزت هدكمللا نييزت و شقن افلطم
 قوم وهف هنسح و هنیز اذا *یفلا قوز لاق رایدید قوم ههنسن نو
 كم اذالحرلا قزهز لاقب رد هن انعم كلوک كب هدننزو هلرلز ( ةفرهراا )

 ناک اذایصلا قرهزلاقی ردهنسانعم كما نیدناد بودانیوا هدلا یفحوج و ادیدش |

 (قوهرلا ) رونید هنیدناد ردم“ نديلا" یانعم هلیصف كياز ( قازهزلا ) هصقرب ||
 رد هنس انعم قلوا یلکلیا نوغلوط و قوح قصعح تیک هدنزو دوعف أ

 ییدنک كکلیا و هخزنتكا اذا ثلاثلا بابلا نم اقوهز مظعلا قهز لاقي |

 هدوهبو لطاب و زننکا اذا ملا قهز لاقي رد هنسانعم قلوا قصع و قوج
 قوهزو لحما اذا لطابلا قهز لاش رد هنسانعم قلوا لععضمو وح هنسن [

 اقوهز ةلح ارلا تفهز لاش رد هنس انعم كليا مدقنو قبس هدننزو قين قهزو |

 كعشود هنسهنوا بوشواص ېی هلو قوا قوهزولیا ماما تمدفنو تقبساذا افهزو ||
 لاق ردهنسانعم قعشج ندندب ناجو فدهلازواجاذا مهسلا قهز لاقب رد هنسانعم
 لاق ردهنسانعم قلوادوانو كاله بولوا لطاب هنسنرو تحرخاذا هسفن تفهز

 ( یاهزالا ) تح رخ اذا عبارلا بابلانم اقهز هسفن تتهز لقب رد هنس انعم |

 قدزالاقب ردهنس انعم قلوا یلکلیا قصو قوچ کیک یغدوب هلک كنءنمه
 لطابلا هللا قه زالاش رد هنس انعم كايا لععضمو وحج یلطابو هم رثک | اذا مظعاا

 تاشن قواو الم اذا ءانالل قهزا لاق رد هنسانعم قم ردلوطو هاحو هلطبایا

 هدکنکو هزاجااذا ندهلارم مهلا ق»زالاقپ ردهتسانعم قءردشواص هنف رطهنوا

 ورلیا ینالبو یرکا هادوذغا اذا ریسلاق قهزا لاقب رد هنس انعم كما تعرس

 باب لوا رد رالعاف مسا هدننزو روبص ( قوه زلاو قحازلا ) اهقنع ىلع هتفلاو
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 1 قمقچ ندند ناج یدو هدزو قهن ( قهزلا ) كلحو لطباذا ىلا قهز

 ۰ همدق ادا ج رسا ةدادلا ثقه زا لاق رد هنس اعم كم رونک هننوس بو روس
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 1 یس هدوکو قیرآ قهازو روند هثیش نالوا لععضمو لطاب ردن دعبار ینا ندئلا
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 مهف یک ریطلا ن ال رویم باتک بولوا یوزنم تو هدراغر ۷ را

 ی ییدلیاعارتخا هدنا و فیلأت هرزوا هعونصم تغل رذعتم یا رض-او ۱

 هلون یاعدا یهاش بساتشک نالوا ناربا هاش هدعب یدلیا جرد رلءاکحا قلعتم |
 یدید اتاری شتآ الصا اک هدنررلکدتبا بلط هزم ندنا یدلیا توعد هشد |

 سپ یدیشلبا ناهداو بیئرت نهد هنوکرب نوحا را ربثأت عفد هسیا هجمدقم |
 هنب یروبم باتکو یدلیا جور یبیسوجم نيد هلکعا تبع اکا بساتشک |

 هرلندبا لع هضبجوم باتک لواسپ یدلیاهیعت هلبا دنزاب بودا حرش یسیدنک
 تبسن دیک ات فاکو نون و هیبسن ءاي یکهدنرخآ رایدد كدنزو نیدنز هدیسراف |
 رایدد قیدنز هللا مک عابتا هلاد هکر حو قیدنز بودا بی رعت هدعب ردنوحا |

 ردیناوبح حوز هکرونید هناج هدنناسل عدقسرف رد هل رسک كاز هک ی سهلک دنزو |
 هنرخآردنکء یخد قلوا یرعم كنو یسهلک قیدنز روند ندنزو هدنز هیواناج |

 ردشلوابهاذ ههحو وب رلندناقالطاقیدنز ردرالئاق هرهد یاب هک هرانایلوا یناعا
 بهاذ هلاع مدق هروک ها و رولوا شعلوا قالطا هنعهفئاط سوحم قیدنز سپ
 ردموس ص رلهدام هدنتخل دنزاب و دز اعاج هدعط ناهر و رولواترابع ندر لوا

 ( قدنزتلا )ةقدنز هيف لاقب روند هغلقيدنز ردعماهدننزوهحرح.( ةقدنزلا )علاطیلف

 (قدنزلالاشدنز راص اذالحرل|قدنزت لاق رد هنسانعم قاواقیدنز هدننزو ج رحدت

 قدنزلج رلاقب روید هی رجب سک انولیخ تیاذبهدنن زوی رغ هج(قدنزلاو)هدنن زو رفعج
 قوا هلنينضف ( قنزلا ) ردطاغ ىرلهضسن قیدنز هداروب لضلا دیدش یا قدنزو

 هدننابواكت آ و رولک قونزیج رونلواریبعت نال هکروتید هنحوا یرویس كننرم |

 ردهنسانعم همان لوقع هلنیتع ( قنزلا ) رونید هرب قتج هیلغاب غب ی رلکدید قانز
 لمعتسا هدلماک لقع ازاجم هلذلوامج ندینآ قانزوبو ةمات لوقعیا قنز مھل لاقب |
 هلبببس هقافو رقف دوخاي لخ ىنسهقفن ىلايع هلیصف كاز ( قنزلا ) ىدنلوا م

 قیضاذا یناّملا بابلا نم اهز هلابع ىلع لحرلا قنز لاقي ردهنسانعم كالا قبضت

 اوا اهرتس یاب e قلغب قانز هنايوا نالوا هدنشاب كنآ و ازغفوا الخ ,
 ةقلحلفسالا هكنح لمح اذا هسرف قنز لا رلردلا هنالوا رکلس یرفو یشابو [

 قنز لاقب رد هنسانعم تكملکتسوک یتغایا كراوط و اطرخ ابف لعح مث ةدياجلا ىف
 هدننزو لیعفت ( قیزتلاو ) هلرمهک كنم مه زال ) هاوق ىف هلکش اذا لغبلا

 قنزىعم قنزو هلايع ىلع قنزا لاقب ردهنسانعم كلبا قیبضعت ىلابع هفت هدرلنوب
 هاب یرلقدلنب ندنتلا هکح هنایوا نالوا هدنشاب كن آ هدننزو بارغ ( قانرلا ) /

 . نباتعو كليغط نب ماع ( قونرلا ) رونلوا رییعت كتسوکو رفا لک هکرود |
 وببعت قانادرک هدنزو بانک ( قارلا ) ردیعما یرلسرف كن4سک مان اترو ,

 (یینرلا) ىلحملا ةفنخ یا قاز اهقاعفو تئاج لاقي روند هنتنیز ناوسن ب ی راک

 ریما
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 نیسایلا نهدبیا قلاب نهدا لاق رونبد هنغاي نیساپ هدننزو رفعح ( قنررلا )
 هلساومو رد هاز ینون هکردلعتف هدندنع یرهوح ردللعف ینزو هدندنع كنلّوم |

 كرجل ( قبلز ما ) هنسسانعم رام روند هبا و هکدود و ردیدآ كجچ فورعم |
 ولتیفرحو راح تیاغب هکردناس سنجرب هلیصف كياز ( قابنزلا ) ردیس هبنک |
 ندنیئدح ردنعاج رب لصالا یطساو ( نویطساولا ةقبنزونب ) رولوا عدصمو |
 يصیدیفحو نیسح ولغوا و هقبنز یبا نب دج نب ميرکلادبع نب دم لفلا وبا |
 هلنلواصلاخ ییرع ردیفدارم و هدننزو قودنصهلبع كباز ( قودنرلا ) ردندرلن ۲ ق

 نالوا ندنسهفلاط هیونت هیرسک كاز ( قیدنزلا ) ردشلیا رکذلاب دارفا فلّوم

 ناما هت ور و هئرخآ یأر یلعو نالوا لئاق هتلظو رون لوقلع رونید هصخش 1

 بودا افخاو راعایرفک هدننورد شهبلادنع و رونید هشد نابلوا یداغتعا و |[

 نیدنز قیدنز هدندنع راضب و رونید هقف انم ندیا راهظا مالساو ناما اتروص ||
 قیدازو هقداز یعجردکعد رولنبد هناوسن نالوا لتعلا ةصقا هکردیرعم یسراف
 ةرخالاب نموبال نم وا ةلظلا و روئلاب لئقلاوا ةيونشلانم یا قیدنز وه لاق رولک
 ةارلا نيد ىا نيد نز برعم وهوا ناعالا رهظب و رفکلا نطبب نم وا ةيوبراب و |

 رون هرزوا ینابب یاتسرهش ردرلکرشم هکرد رلبوسنم هنیننا هیون هک هلوا مولعم ||"
 تلظرلن آ ارز ردهعفالخ كرلنوب سوم ردرلبهاذ هنبرللوا دق و ىلزا كتلظو
 كلذک ردناداضتم نالصا تلظو رون هکردراو هفئاطرب ندسوح و رلربد ردئداح
 بیک ارت و ردبآدبم كلاع تادوحوم رلنوب و ردناداضتم نالصا نم رهاو نادزب
 هکر رد یدلوا ثداح ندهفلتخ بیک ارت روص و یدلوا لصاح ندنراحازتءما رانوب
 مان ینام رونلوا قالطا هیونام هکرداو یخد هغناط رب و ردیسهفاط ةبتشدرزكرلن وب

 ريخ ردنلظ یرب و رون یر ردعونصم ندعدق لسا ییا ملاع ردیاحصا كیکح
 زدم رلربد هیکدزم هکردراو هغتاط رب و رلرد رولوا ثداح ندعلظ رق و ندر

 هلا رابتخاو دضق رون تیاهن ردیبک هیوئام یرلبهذم رثکا ردرلپوسنم هیسک مان
 لرید رداعاو لهاج تلظو ساسحو مع رونو رلشبا هلقافنا و طبخ تلظو
 لصا کیا ید رانوب ردرلبوسنم هیسک مان ناصید ردهیناصید هکردراو هئاطرب و
 اعبط تلظو رلشیا ربخ ارایتخاو ادصق رون ردتلظ یرب رو یر راردبا تابثا
 ردندرون لوا ردراو هک بیط و نسح و عفنو ریخ ره راشیا رش ارارطضا و
 هک رد راو هفئاط رب و رلرید ردندنلظ لوا رد راو هک عیاقو نتنورض و رش ره و

 هدهعطاق ناهرب یسهلک قیدنز هکیدلاق ردرایرق هبهیناصید هدرلنوب رارید هبوقم
 لی مان تشدرز یسهلک دنز ردب رغم یمزاف ندنز هرزوا یتیدنلوا قیقص
 دودح روم ردیسا كیاتک ییدلیا راهظا و اعدا وید یدلوا لزا ندناعسا اک

 بسسسسسسسس سی سس سم حسب هسسسز برس مس بی سسسسم



 E هقلز لاقي ردهنسانعم كليا هغرالا بورا ندنر یهسنر هدنیزو

 رد هنسانعم قمرداق بوردج روس ییدآر و ها و هدعب اذا يناثلا بابلا نم اقلز |

 اذا هسأر قلز لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا شارت شاب و هلزا اذا انالف قلز لاقب |

 انا هقلزا لاق رد هنسانعم قسردناق یغد وب هلبرسک كمر( قالزالا ) هقلح |
 تضهحا اذا هقانلا تقلزا لاش رد هننسیاتعم كمروشود لود ماعان ناویح و هلزا

 هيلا رظن اذا ه صب نالف قلزا لاقب رولوا هبانک ندقمش هنابوضغ رصب قالزاو |

 هقلح اذا هسأر قلزا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كليا شارت شاب و طخسلم رظ |
  یرثکا و روند هدیلک نالیجا رنسرتخا هکردیفدارم و هدننزو جالرم ( قالزملا ) |
  دنولا طاقسا ریثکلا یا قالزرع سرف لاقب روند هغارسق نالوا رروشود ینلود |

 هدننزو فتک ( قلزلا ) رونلوا قالطا هدلوشعشود ۳ هدننزو ریما ( قیلزلا )

 لاخدالا لبق هکر ونید همدا كشوک لب و یدنلوا رکذ هد هتن روند هر قصیاط ۱

 بونلکیوا كاجو وب نا لبق لزنی ناک اذا قلز لحر لاقب هلوا ردبا لازنا ناه

 قلز لحر لاقب هنسانعم بضغلا عیرمس رونید همدآ برش« زبت نالوا رولیراط |
 هب ولاتفش سیو ندنعاونا ولاتفش هدننزو طیبق ( قیلزلا ) بضغلا عیرمس یا ۱

 | یند وب هدننزو لبعفت ( قبلزتلا ) سلمالا خوشا وهو اقیلز تلکا لوقت رونید |
  هلکمروسیسهلوق«نهد هندب و .هقلحاذا هنر قلد لاقب ردهنسانعم كلیا شارت شاب

 ریصب تح هئهدا اذا هند قلز لاقب رد هنسانعم كليا قصیاط یک یسهتخ هرهم |
 | رد هئسانعم قلق نیکسک یک کرک بویلی اّیاد یتسهلوقم قاصو ولما و ةفل راک ۱

 قلز لاق ردهنسانعم كلبا قخیاط یر وو اهدب دح نمدا اذا ةددحلا قلز لاق

 ردیسا یسرف كنهغيلخ نب ةريغم هدانزو مركم ( قلم ) اقلز هلعج اذا مولا

 . توارطو بات هنندب و بونهزب و بونیزود ېک کرک هدشنزو لعفت ( قلزتلا )

  ردباناعل هلتفاطل و قنور یک توقاي یسهرشبو نول هک هلیوش ردهنسانعم كمربو

  تلاحوب قرب هنرشبلو عیب هنوال نوکی تج منو نیزت اذا لجرلا یازت لاقب هلوا |
 هنمادنا تروص هرکصندقدنفاط ینروزورز بوقج ندماج كراو یرثکا |
 . هلئوکس كيمو ىح كياز ( قزلا ) روئلوا قیفح و ربوصت هسرونلوا رظن |
 ديلكو اهفتن اذا یناثلاو لوالابابلانم اقمز هتبل قمز لاق ردهنسانعم قلوب لافص |

 1 فوم زملاو) هدننزو هنیفس ( ةقيمزلا ) هعف اذا لفقلا قمز لاقب ردهنسانعم قجا |

 ۱ eg) Baa ةفوم نمو ات ودر کام ست ۱
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 | مولط مات ( قوقزملا ) هوصو بارمشلل فتنیلو جب دلج وه وا ءاقسلاب را ىا
 هلجریلاهسار نم يا اذا قوق شک لاش رود هنتسوب یحک و نویف شا ]
 هدننزو ریز ( قیقز ) رارد لوح اکا هسزا شمل زوب ندنفرط یغایا ۳ ۹

 | هبسکلوش هدنن زو باح» ( یاقرلا ) ردندنددح قیفز ن دمع نب دیزب ردنداعسا

 قاقز لجر لاقب هلوا رجا وص نکيا هدنزغا ماعط زونه هدنشاب هرفس هکر وند ل
 | هغافوص هدنن زو بارغ ( قاقزلا ) ماعط هفو ةدنالا ىلع ءالا برشي ناك اذا
 یعض كباز رولک نافز یعجو هلبلیوأت هکسرولوا ید ثنّوم ردرک ذم وو رونید

 قافزف فاط لاق هلرسک كبازو یحف كنهرمه رولک هقزاو هلدیدشن كفاقو |

 ها رش نالوا هدنابم هصط: رش ها رمش رخ هدر یقوو کن ی
 هسونابقوانداروا رد زغوب یرلک دتا ریبعت یزغوب هتبس الاح هک روند هنهاک ا

 | (قزقزلا ) هنسانهمتخاوف روند هنبراشوتكيک وا هلناصف (ةققرلا ) رونلوا جورخ
 یشلاهفیفخ هدنن زو هرادرت ) هقا رق رلا ( ردیدآ هګ رق ساح رب هدنشبازو ج رز 8 ۱

 هدننزویرورش ( قوفز زد هفیفطا یا هقا رقز ةارما لاقب رونید هنوناخ نالوا |

 ( هتقرلاو ) هدننزو نامر ( قاقزلا ) ردیدآ عضوم رب هدننب نامرک هللا سراف
 | لوش هدنن زو مظعم ( ققزملا ) رونبد هبهقا دنموننو كوي هدتننزو همظعم |

 | سأر لاق هلوا هدننثیه مولط شلفرف بویغلوب یربلبق هک رونلوا قالطا هشاب ||"
 | ( ةيقرلا ) هرعش فتنالو رجب یذلا وهو ققزلا دلجلاب هیبش مومطم یا قفرم ||"
 | هشار نالوا هلیهحو هغرف یک مولط بویغلوا شارت هلا هرتسا شاب هلی كاز |

 | مسا ( قزفرلا ) قيقزتلا ىلا ابوسنم ىا ةيقز هسأر قلح لاقي رونلوا قالطا |
 اعبر یضش یا قزق لع لاش روند هشيا نلشیا هلتعرس هلیسهش لوعفم |

 هاکغد هقيقز نا هک ئابلا رگ ن دوم ردنداعها هدنن زو هنیهح ) هغىقز ( 1 ۱

 همدققلز لاقي ردهنسانعم قاق قابا هلنیتعف ( قلرلا ) ردرعاشو بیبط ردفورعم

 | قلوا هغرالا هلغناصوا ندرب رب مدآ ربو لزاذا لوالاو عبارلا بابلا نم اقلز قلزو |
 | قلزو هلنرتصف قلررو هنع یخ هنم لماذا aie قلز لاش ردلمعتسم هتسانعم

 هدننزودعقم ( قازعو ) هدننزو همالع ( هفالزو ۱ هدننزو مچ قلزو هدننزو فتک

 هنسیرغصكنهاد هلنیتهفقلزو روده رب قجتریصوقجایط هدنزو هکر عم ( هقلزمو)
 | قالطا هبهنیاو روئلوا قالطا هابق نيحلي هلاصف ( ةقلرلا ) روئلوا قالطا
 | ةقا لاق رولوا فصو هبهقا هدنور و تسح هدنزو روبص ( قولزلا ) رونلوا
 ]| (دق ةا را) ةدیعب ىا قولز ةبتع لاقي رولوافصو ههبقعقاربا و ةعيرسیا قولز |

 | ردیدآ كرهنر هدنبارت طساوو ردیتما ضرا رب هدنساضف هبطرق هدننزو همالع |
 قلح ( قلزلا ) ردبسا اضف كوب ر هدنتلایا ناتسبس هدننزو بحاص ( قلاز )
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 | اومجهواورفح اذا اوقعزا لاقب ردهنسانعم یهراو هیوص یجآ بوزاق یربو اهحلم
 هباولحم اذا ریسلا اوقعزا رد هنسانعم كمك هلتعرسو هلجم كبو قاعز ءام ىلع

 . یاقوعزعو قیعز لحر لاقب روند همدآ شلدوقروق هدننزو ربما ( قیعرلا )
 ضرا لاش رونید هضرا شنای رومغي دیدش ولقافاص ( ةقوعرلا ) روعذم

 قلوا راقروق یتقو هک مدارب هلنبتصف ( قعزلا ) لباورطم ابباصا اذا ةقوعزم
 | اذا لوهحنا ىلع قعز لاغو مبارلا بابلانم اقعز نالف قعز لاق رد هنسانعم

 | لحرلاقعزلاقب ردهنسانعم قلوا هرزوا تراطشو شینح بونلطاشنو لبللاب فاخ
 | رونبد همدآ نالوا راقروق یقو هصک ردفصو هدننزو فتک ( قعرلا ) طشناذا

 | لاش روند همدآ رطاش عبطشوخو ولشبنحو ليللاي فئاخ یا قعز لجر لاقب
 | هت هدنور نالوا ررو زت زبت هدشنزو دادش ( قاعرلا ) طیشت یا قعز وه

 | هل ولتعرس هدننزو ربنم ( قعرلا ) لوجع ءاشم یا قاعز سرف لاقب روید

 | ایریا اعم اعز سوقناف عزن لاقبو عیرمسیا قعزم ریس لاقب رولوا فصو
 | ( ةقوقعزلا ) رونبد هاب رطو هنابص كوب یرلفدردقآ بوک وس الر رلیمفجو
 || ( یاعزنالا )هنسانعم مجقلا خرف روند هتکیرف كنشوق كلکک هدننزو هروفصع
 اإ تعرسا اذا باودلا تقعرنا لاق رد هنسانعم كمك هلتعرمم راوط هدننزو لاعفنا
 ] نقروق یقو هصکو مدقن اذا سرفلا قعزنا لاش رد هنسانعم كمجک ورلیاو

 | دزو روفصع ( قولعزلا ) لیللب فاخ اذا لجرلا قعزنا لاقي رد هنسانعم
 | دوخای ردیدآ تاب رو طبشن یا قولعز وه لاقب روند همدآ رطاش ولشبنج
 | شوق هلدید-شن كفاقو یصف كباز ( قزلا ) ردقلوا هللاذ نالوا باوص هدنوب
 شوقو هقرذب یمراذا لوالا بابلا نم افز رئاطلا قز لاش ردهنسانعم قمرقج

 هيف هععطا اذا هخرف رئاطلا قز لاقب رد هنسانعم كملع یتسیرواب یدنک هل غا
 ۲ راطااقرفز لاش ردفدام ید هدانعم ییا هلا قز هدنزو هلرلز ( ةق رق رلا (

 ]| انیعنكصض اذا لحرلا قزقز لاقب ردهنسانعم كلوک زنسرف هجهتسهآو قز ینعم
 | رلذوق هدنتقو رو فخ یا لحرلا قزقزب لافب رد هنسانعم كليا كلفيفخو
 ۱ یارنزو هقدرفزو حصلا دنع تاس اذا رئاطلا قرقز لاش رد هنسانعم كثدلوچ
 ۷ هة رفز یصاا قزرقز لاقب رد هنسانعم كلبا نیدیاد بودان وا هدلا ی رلغح وح

 اا زت یمالک هک ردتنل هئوک ر صوص هنسهلیبق بلک هقزقزو هصقر اذا اقارقزو
 | مج رونبد هرجخ هلیع كباز ( قزلا ) ردنرابع ندکلیوس لصتم هنبرب یرب زب

 1 روند هعولط هلرسک كباز ( قزرلا ) ارجن یا اقز هافس لاش هلئاصف ردهففز |
 ۱8 یمج راروق هنن یسهلوقم بارش اکا هکر وند هم واط قدفلو یو لوق ىلع

 ] قزلابقرلا اورد لاقب هدننزو نابژذرولک ناقزو هدننزو بأذ رولک یافزو قافزا |

 یا

 ۴ مس دتخم
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 EEE كمد Wg نوتلا هر می هنع مک رای فیرصت |
 ۲ :ةتمانعم تک سابل قنززو ینا رکا قباعم هو هق هددسخ وب یسهحقا

 ۱ قورز هرڪا سابل هک ایوک اهیفرتثس او اهسل اذا بابثلاق قنرز لاق ردا مت سم

 | ردهنسانعم تم ردیک سابل همدآ رب دوت ر لبه ۴

 | هام ند روند هحروب رولوا مسا هفنرزو هثسنل اذا هایا سابللا تشرز لوقت

 رایدایالامعتسا هدهحقا جروب ا ردکعد ردقوب ملوتلا هک ردیب رعمهنرزوبوت |
 | ربغص رب یضرا ربو ردهنسانعم لماک لاجبو مات نسحو ردهنمانعم هدایژو لصفو

 | تكنویقوقونرزلاب اهاقس اذا هقئرز ضرالا قنرز لاقب رد هنسانعم قمرا وص هللا |
 قورزلا بصن اذا رثبلا ىلع قنرز لاشه ردهنسانعم كمکید قونرز هنزغآ |

 | ردنرابع ندفل  هدوزب نکن رک د دیم ورو اتم ر هک رد هناا هنیمو اهل |
 | (قارزنالا)ردبعشنم ندنسانعم روك ذم برعم وو ةنيعلاب یا ةفنرزلاب هارتشا لاقب
 | اذا رجل ایف قرزلا لاقب ردهنسانعم قصوب بورک هر هحراط رب هدننزو لاعقنا ۱

 اذا حرلا قرزنا لاقي ردهنسانعم كلشيا ارم هبهنسن نالیرواو هيف نکو هلخد |
 ۱ یهحوكنبداربا هنوک رارکت هداروب هلنلوا ندنسهدام قزر ران وب هک رد حراش ذقن

 | ردهنسانع« كلا رام راتو هدنک ارب هدننزو هحرحد ( ةقبعزلا ) ردلک د مرام
 | (قوفعرلا)ردهانعموب خد هقرعب هک هتن هددبو هقرف اذا *یشلاو موقلا قبعز لاقب

 قلخلا "یملا یا قوفعز لحر لاقب رونید هیسک یوخ دب هدننزو روغصع هلاف |

 "هدهع یسملعا هک رونبد هبوص ظیلغو یحآ لوش هدننزو بارغ ( قاعرلا )
 | هبرمش قاطیال ظیلغرم یا قاعز ءام لاشب یک ییوص زک د هلوا ج راځ ندنقاط

 لعو لاقب رونید هناویح تاک رواو راغن یا قاعز هبلاقب روند هکک روا قاعزو
 قلوا ظبلغو یبا هدهحرد زملحا وص هدننزو هقاج ( ةفاعزلا ) روغن یا قاعز |

 | (قوعزلا ) افاعز ناك اذا سماخا بابلا نم ةقاعز *الا قعز لاقب ردهنسانعم |
 | همدآ شادوقروقو هم رثک اذا قوعزم ماعط لا رونبد هماعط ولزوط ك

 | ددهنسانعمققفروق بودلکلب ییهسک رب هلیصف كباز ( قعزلا ) یکقیعز روند ||
 بوروسكت : ندنسهسک | یراوطو ميج اذا ثلاملا بابلا م نم اتعز هب و هقعز لاق ۱

 | ردهنسانعمقماقوج یزوط هبهرصتو اهدرطاذا هباودب قعز لاق ردهنسانعمقغوق |
 | تفعز لاقي ردهنسانعم قمرواص یغاربط ليو اهحم* رثك | اذا ردقلا قعز لاقب
 | هتغدلاذا برقعلا هتفعز لاقب ردهنسانعم ققوص برقعو هتراثا إذا بارتلا مرلا
 | هلبرسک كنهزمه ( قاعزالا ) حاص اذا لحرلا قعز لاش ردهنسانعم قمرقیحو
 | هتعزا لاش ردشابا رارکت یو فلوم رد هنسانعم قققروق ییدسک رب ید و ۱
 ۱ کا اذا ردقلا قعزا لاق رد هنسانعم قمنا قوچ یزوط هکلوجو هرعذ 3
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 قي رزنب دجحو ىلص وملا قيرز نب دج ىنعي ى دلبلاو ىلصوملا نا دمحاو ورعو
 | ردرلئدحم كلذك قيرز نب ىلعو ىح و قعساو قيرز نب نسحو ىدلبإلا |

i ۱ردرانوپ هک رلنلوا قبرز  eدم ني نحو قیرز نب رام نب  

۱ |: EEE E را ۱ 

 رعاش رب هدننز و یریب ز ( قیرزلا ) رای دلیا تیاور هلیع دقت كن هلمهم
 | روندقرز هدننسن ردتعاج رب ندمارک راصنا ( قیرزونب ) ردف ورعم |

 لوقت هنسانعم هریفص هنیفس روتبد هنیاق هدننزو رهوح ( قروزلا ) یک ینهج |

 | كيهتسب هدننزو جرحدن ( یروزتلا ) ةريغصلا ةنيفسلا یا قروزلاب ریللا انربع |
 | هقرا هدننزو لاعفنا ( قارزنالا ) هنطبقام یمراذا یصلا قروزت لاقب رد هنسانعم |

 ۱ تیر دادو اره لع: قلما ادا "لعرلا قوزا لاك ندةساتغم قما هرزوا
 هب هنسنیغیدلت آ قواورخاداذا لحرلا قرزبا لاقي رد هتسانعم كل روس هب و ریک نالا

 | (فقنامررللا )قرعو ذفناذا مهلاقرزنا لاقب ردهنسانعم كمك هنسهنوا بویلشبا

 | راردنا ریبعت ابآو هبک هدیک ر هک رونید هب هبج شل ندک وب هلیع كباز
  Eردکعد سابل یتعی عانم صوصخحم هبیبهود هک ردبررعم یسراف هئاپ ۱

 | هقنامرز هیلعوءاج لاقب رلیدلوا بهاذ هنسلوا هناربع كنو راضمت هک ربد حراش

 ]1 هدنسهکککیا كنیرغآ كنوپق هلبصفو ىم كياز ( ناقونرزلا ) نوصنم ةبح ىا |
 | روئلوا عضو هرلنآ یراقوا خرج هک رونید هکر د کیا ېک ليم ندشاط نالوا

 | هنسانعم ریفص ربن رونید هغمرپا كجوک قوئرزو رونید قوئرز هنیرب ره |
 | رتسانمر هدنسهبت كغاطرب فرمشم هرزوا هلحد هدرع نا هررح ( قونررلارید ) |

 | هلعاوب ید هدیک رت هک ردیرعم یسراف جنرز هلبرسک كياز ( قیرزلا ) ردیدآ
 هنبع یبهنسنرب هدننزو جرحدن ( قنرزنلا ) رولوا یسیرقو یهیراص ردفراعتم

 أ | قنرزت لاقب ردهنسانعم قلآ ههدایز ندنرکد یسرو ینعب قلآ نوناص هلیهحو |
 | نانلوا رکذ یراک دد ناقوئرز هلترحاو ةنیعلاب یرتشا یا نیعت اذا لح رلا |

 |[ قوندرلا ىلع یتتسا اذا نالف قنرزت لاش رد هنسانعم كمکح وص هرزوا رللیم

 | تقنرزت ولو جا عداال ههجو هلام رک ىلع ثیدح هنمو حراشلا لاق ةرجالإب

 | لیفوءافتسالا ةرحاب تجحو ناقونرزلا ىلع تیفتسا ولوىا قنرزتاناولو ةيوارفو |
 ] نربک هلا ندنا بوکچ وص ندوبق هئرحا نب ینعب ةنیعلا ةقنرزلا نم تنیعت ول |

 ندقورز یتنرزت هرزوا روک ذم د راعب ردلک د روصنم مغارف یجح هلهحو رب
 ندهفنرز قرهوا یسراف 4 هرز راذهبو نایدلنا ین هما هلا فد رض

 ج۹
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 یسهروج كناغط یربسا شوقو قبرارزیج ردبدآ شوقیراکشسنحر هدنزو
 تآ قرزو ردب رلکدید روقنص هک رلیدلیا نایب هللا ناغط ق رلنمعب وردفح هلوا
 یس هرهچ هلی كفاقو كياز ( قرزلا ) رونید هضاب نالوا هدنس هیصا كنمسق
 خرز ةأماو لحر لاش رونلوا قالطا هننؤمو رک ذم رونیدهمدآ نالوا لوکموک

 هقرزا نيعفانردهفئاط ر ندجراوخ هلرصف كنه رمه( ةقرازالا )قرزلااافصلادیدشلایا | _

 هرلولمانو یدنلوا رکذ هکر دیعج كقرزا هلی كياز ( قرزلا ) ردرلب وسن
 هدعضوم ما ءانهد قرزو لاصن یا قرز اهل حامر لاقب روئلوا قالطا ہرلنرمنو

 تومرضح هدننزو ناي رعلا رشح ( ناقرزلا رجح ) رونید هنب رانغب موق جاقرب
 رونید هنوناخ ولزوک لوک ردیثوم كقرزا ( ءاقرزلا ) ردعضومرب هدنراید

 داوس عقاو هد هفاسم كلنوك جوا ردیبقل كنروعر ندنس هلیبق سيدح هد هماعو

 » ةماعلا "اقرز نم صبا » لثلا هنمو یدبا ردبا صیخثثو تی ور یابشاو | |
 یزعلا دبع نب عفاو ردفورعم ءاقرز نیع ردبدآ عصومرپ هدنسهکلوا ماش ءافرزو | "

 هدب رت بت هلیغاب نوتب زو دوس هلیس هینب رفصم ( "اقب رزلا ) ردبدآ كنسرف |
 هدنسهقرا هدننزو بارح ( قاررلا )ردیعما روناج رب هببش هب یدکو رونلوا قالطا | |

 رخوب ناک اذا قار ریعب لاق روند هب هود نالوا رکلس وریک اعاد کوب نالوا |

 عراب یاقرازلاب هقرز لاقی رونید هردنوکو هب وکس قح هصقو هرخوم ىلا هلج |
 هقرز لاقب ردهنسانعم قما قارزع هب هسکرب هدننزو قرغ ( قرزلا ) ریصقلا

 هنسانعم قمرتجو قمهنغاص شوقو هب هامر" اذا لوالا بابلا نم اقرز قارزملاب |
 یغآ بولی رود زوک نکردبا رظنو قرز اذا افرز رتاطلا قرز لاقي ردامعتسم |

 رهظو تبلقنا اذا ینعع یوحص هنیع تقرز لاقپ رد هنسانعم قمارغوا هرمشط

 لاقب ردف دارم هد هربخا یانعم هلا قرز هل رسک كنهرمه ( قارزالا ) اهضاب
 بوکلس هنسوربک کوب نالوا هدنسهقرا هودو تقرز ینعم یو هنبع تفرزا |
 هدننزو رارجا ( قاقوزالا ر)ترخااذا اهلج هقانلا تقرزا لاقي ردهنسانعم یئآ 1

 ةقرزلا) تقرزا ینعع یوحت هنیع تقرزا لاقب ردفدارم هدلوا یانعم هلا قارزا لا

 ( قرز ) رونید هنصوب یرلقدنللوق نوجا ریضست كب رع ناوسن هدننزو هرم
 قرزلا بوقعی نب دجا نب دج ندنیئدحم رد هب رقرب هدنساضق ورم هدننزو لبج
 یععصاو ردیبقل تای رلا رفعح وبا ندید هدننزو نافع ( ناقرز ) ردنداروا

 قیرزوردیدآ شوقرب هدنزو ربب ز ( قیرز ) ردیبقل یردب كورع نالوا یش
 نابا نب قیرزو ردیدآ لحرر ندنسهلیبق یطو ردبذاتسا ك دابع نب دابع یا

 هلا دبع نب قیرزو درولان قیرزو قوکلا دم نب قیرزو یرانما قیرزو

 قیرز نب هللادبعو قیرز نب راعردرلتوب هک قیرز یراردب و ردندنبدحم یمورخلا

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
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 قبز لاقب ردهنسانعم قلوب یاقص هلیئوکس كنابویصف كياز(یب لا )قلا یسلایا
 قمردشراق بوناق هبهنسنرب یهنسزربو اهفتنا اذاینانلاو لوالا بابلانم اقبز هتبل

 ا قبز لاقي ردهنسانعم كليا سحو هطلخاذا *یشلاب *يفلا قبز لاقب رد هنسسانعم |
 زا روند هافص شغو ( ةقوبزلاو ) هدننزو هنیغس ( ةقيب زلا ) هسبح اذا انالف |

 | عضوم رب بی رق هب هرصب ( ةقوبازلا ) ةفوتنم یا ةقوب مو ةقيز هی لاقي |
 | یرکا یرل هبواز هد هناخ لوقلعروند هتسهواز كنهطوا تببلا ةقوبازو ردیدآ
 || كمريک هب هطوا هدننزو لاعفنا ( قابزنالا ) رونید هرب شلبای هدنزرط جالص هفاج |
 | جرب ز هللا هلمهم یاح ( قلحزلا ) لخد اذآ تیبلا ف قبزنا لاقب رد هنسانعم |

 | رد هنسانعم قلراوب هدننزو هحرحد ( ةقلحزلا ) رونید هلل نسا هللدش هدننزو |
 | رد هنسانعم قفلاوب هدننزو جرحدت ( قلحزتلا ) هحرحد اذا رجلا قاحز لاقب |

 | هکر دیفدارمو هدننزو هفولحز هلی كياز ( ةقولحزلا ) قلحزتف هقلحز لاقب |
 | جابنریص اکا هدنرانب رلرنیا بوباق یغاشا رلقجوج ندنا هکرونید هبهبکنا قحیاط |
 | هغازبق هقولحز هلرلغا بوباق هلا قازبق هدرلرایدوب راردبا ریبعت قازبقو ینوب وا |
 ei هکردیدآ بعلر صوصخ هلافطاو رونید هرازعو ربق هقولحزو رونلوا قالطا |
 | عفنرصرب یعاغا یک كریدرب هکردو یتروص رلردنا ریبعت ینویوا وج هود هدراتس |

 | رولوا یک یسهغک وزارت بولک هشو فرط ۍکیا راردازوا ندنس هنروا هرزوا رب |

 | فرط ناغا هباوه هدکدکوج كب فرط نايا بوشلرغآ رلرقلاق بوی هلتبو |
 | هدقداوا هرزوا زو یرغوط هفرط ور رلنلوا هدنرزوا هلفلشب هب هملکید قاوق |

 | ردتفل هدنسانعم قدص هلب مسک كاز ( قدزلا ) راردبا دایرف ويذ اولخالا اولخالا |

 | ( قرزلا ) قدصا یا هنم قدزا انا لوقت ردیفدا مو هدننزو قدصا ( قدزالا ) |
 رونید دوبک هدیسراف رونید هکنر یئامو لوک هلم كياز ( ةقرزلاو ) هلنیتصف |
 قلوا ولکنر كوك هنسن رب رولوا ردصم قرزو ةقرزو قزر هنیعق لاش |
 قلوا یعاو قرزا تناک اذا عبارلا بابلا نم اقرز هنیع تقرز لاقب رد هنسانعم ۱

 ادعام ن دنفلیغاقو كنيسف تآو ىع اذا لحرلا قرز لاقي ردلمه:سم هنسانعم

 نود لیجح یا قرز سرغلاب لاق رد هنسانعم قلوا لیکس یرب ره كنلوف |
 هضاب قر هلوا هدنرب ضعبقرهیلباب هنعوجم كنکیک كنبرلقایا كئآ هنبو رعاشالا

 هضعب ق حضو هنکل هلک مظعلاب فیطبال ضاب یا قرز 4۶ا وق لاقي رونید

 هلی كياز رد قرز یعجج رونبد هبهنسن ولکنر یئامو لوک ردفصو ( قرزالا )

 تیافبوایع یا [ اقرز ذئموب نیمرحلا مشحو ] یلاعت هلوقف اک روند همدآ یعاو
 رکس ( قرزلا ) ءافصلا دیدش یا قرزا لصن لاقب رونید هنرفو هب ولما یفاص |

 1 یک ینغوط هناخم و راب ر رول وا بکار لافطا هنر قر هشلدرآ هنفرطره هدعب |



 ۱ هرزوا نزا جاو سصلاخ یا قئار.*یش لا 0 قید رونید هثیش قاسو .سللخو
 | یسو قیرلاییع برشوا لک اام لک وهو قئار “یش لاق. رونید هثبش نانلوا لکا
 | ناروط هرزوا نراق جآو "یش هدب ف نکی اذا قئار لحرلاش رونید همدآ تسد

 هنرای نغآ هلل رسک كنار ( قبرلا ) قبرلا ىلع یا قئار وه لاق رونید همدآ |
 ۱ لاه هش رو رواک قایرا یعج هنسانعم باضر روند هرابلاس ناقا ندزغاو روند |

 ۱ هنسانعم توقو روزو هغ ءامو هاضریا هنقي رو هر صم لاقب رد صخا ندنآ 8

 | هدننزو لعفت ( قیرتلا ) هنسانعم قمر روند هنابح هیشو ةوفیا قیر هام لاق |

 ۱ (ناقیر) ضرالا قوف حنمعذت اذا بارسلا قیرت لاقي ردهنسانعم قماردلپ بارم |

 لک هنت ونه ندوب هدننزو شیک( قیزلا ) .رشاآ هی یا و 6 ۱

 ۱ (قورا ) قیرلایلعیا قیرلحر لا رونبدهمدآ ناروط هرزوا نراقجآ شماغ |
 دنع اب دوج یا قوز هدفت قبر لاش زد هثسانعم تكمر و ناج هدننزو دوعق 1

 تكکو د یس هل وقم وص و بک نمره ( ةقارالا ) ردندنینانعم ءالا قب ر توللا ۳

 ی )ریو یایو یواو هدانعمو سپ هبص اذا ءالا قارا لاقب رد هنسانعم / |

 قب سلحرلاقب رونید همدآ نالوا رونلبجم بوناشوخ ند هنسنره هدننزو مظعم |
 یش هبخب لازبال یا ا

 هدننزو جربز ( قّیرلاو ) هدننزو مهرد ( قبلا ) (۰ ةمحلا یازلالسف ۰ )
 یس رب رولوا هنوک ییا رونبد هویج هدیکرت ردفورعم هکر دېب رعم یسراف هو ز |

 ند هاذا هللا را یرححر هیبش ههرفصز یعون رو رونلوا جارغسا ندندعم
 یرلقدلاق بوی و بو دا جاعزا ند هناخ یراقعو تایح یروخب رولوا لضاحخ
 دجاواو هقسز نب ىلع ن "هلا ةبه ردنداعسا هلراه ( هقش هو ] ردا كاله هدنروص

 ردرلثدح اا لا ةدبع ن دجناو كالا دبع ن لوسا راقلا هفس ز ن د نب

 ردهنسانعم قمایوب هب یراص لوق ىلع هب ین رقيون هدننزو هجرحد ( ةفرزلا )
 هلی رسک كنارو كياز ( ناقرزلا ) ةرفصوا ةرمص هغبص اذا هو قرب ز لاقي

aرونبد همدآ وللاتص هحزآو زمقلا یا ناقرب زلا علط لای هنسانعم رق رونید  

 نسح رديبقل كردب نب نيصح ن ديا_صاو ةيحلا فیفا ىا نافربز لجر لاق
 دوخاي ردشملوا بقلم ندنغيدلوا روني راص هماع یراص ام اد دوخای ندنلاچو

 هلبا روب نم بقل هل رلعد نیصح قرب ز هلغمراو هنابحا سلجم بویک هلحرب هننکا
 لاقی هنمو ردکعد راغا ردیعجج كناقر ز هلیصف كياز ( قیراب زلا ) یدلوا بقلم

 یداربا هلیس هغیص عج ردب رلناعل یدارم ندراخا هدارو اهناعع یا هینلا قیرابز

 طارطرس ( قابعب زلاو ) هدننزو لجرفس ( قبعب زلا ) ردنوجا عینشت هنناش
 قاعب زو قیعبز ا نالف بتال لوقت رونید همدآ ی 4 یوخدب هدو
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 | اذا داوح عاسو یا قوهر ةقان لاقب هلوارولک ندنس هجرد قاروآ هنتسوا بوصب |
 ا هلبض كناسهو یعف كنار ( ناقهب رلا ) اهیغض كأطت داکت یح كتتهر ابن دق |
 | ددعمه كن هنسنر هرلن زو باتکو بارغ ( قاهرلاو قاحرلا ) رونبد هلا رفعز ۱

 (  قاهرالا ) اه ؤاحز یا اهفاسرو ةئام قاهر سانلا لاقب رونید هنیردقمهو |

 | لاق رد هنس انعم كليا قاطاو هلاوح یدعنو ن ابغط هیسکر هبرسک كنءهنمه |
 f فیلکت تنو رو كلجوك هبسك روه كلذ یلاوهایا هاشغا اذا اناینط هقهرا ۱
 | دشتی بوناحیتقو هل رکیدزامنیزامنو ایا هغلکاذا ارسع هقهرا لاقب هنس انعم كلبا |
 | تداک ىح اهرخا اذا ةولصلا قهرا لاق ردلمعتسم هنس انعم كلبا ريخ أت ردق |
 ۱ امن نا د زا نوا زد ها اعم دما زاد واو یار الا نه ول |

  راتف رک هتنغو جرو هکلج وک بو دیا قیبصت یدآ رو اهنع هلجما
 ۱ ك رعاال ین سیعتال یا هللا كه رال ته رال لوقت رد هنس انعم كليا |

 | ( قهرلا ) رونید همدآ شلشنب ندنس هق رآ هدنن زو مرکم ( قهرلا )

 | هيك نالوا فوصوم عبطلاب هلتهافسو قجو لهح ینعی هلا قهر هدننزو مظعم
 || نالوا نظ هوس اّياد هنسب دنکو قهرلاب فوصوم یا هرم لحر لاقب روند
 | همدا قوح یس هدنورو هدننا و * وساا هب نظب یا قحر وه لاش روند همدا

 زا ساشلا هانشغب ناک اذا قه م وه لاقب ر دندنغیدلوا فا یذعمو مرکم هکر ونید

  لاق رد هنشانعم قثلغی هنماکنه غولب نالغوا هدننزو هلعافم ( ةقهارلا )
 ] شلوا بی رق هغولب هدننزو قفاوم ( قهارلا ) للا براق اذا مالغلا قهار
 | ردندنسانعم برقو و للا براقم ناک اذا اقهارم مالفلا ناک لافب رونید هنالغوا

 | إإإ هناک تقولا رخلال ابراقم یا [ عحر نا دعب فوطی مث ةورلاو افصلا نيبو تيبلاب
 ] فیرعتلا هوش داك تح تقولا هيلع قیضیف ةفرع موب وا ةيوزتلا موب مدقب ناك

 | 1 ردهنسانعم قغقلاچ هنوا یرب وص هدنزوبرب هلینوکسكنابو یصف كنار ( قی رلا )
 ۱  اذا ضرالا هحو ىلع اقب ر قیر ءالا قار لاق هليببس قمارغوا هتسهلوتم لقح |

 1 رهو لطاب یا قیر وه لاقب رونید هبهدوهب و لطابو هوحو حانعصفلانم ددرت |
 ۱ هوا یا بابسشلا قبر لاقب رونبد ید قور رونبد هننلروهظ ونو هنلوا كئبش
 ندنناعل روژلوا قالطا هبوصو حمل اذا اقبر "یثلا قار لاغب ردهنسانعم قمادلرا و

 اقب ر ءالا قاز لا ردهنسانعم كلو د وصو یک قئار رونید هکغا نسقنافو یا
 ضرالاقوف حومه اذا بارسلا قار لا ردهنسانعم قماردلپ بارسوبصنا اذا

 هفوربو بابشلا قیر لاقب رونید هنلواكنهنسنره یخدوب هدننزو روات ( قوبرلا ) |



A۷۱ 

 یرلپ رقوب كنب رشید كوا هدنن زو رجا ( قو رالا ) رونيد ه-غملوا نوزوا

 لحر لاقب هلیع كنار رولک قور یعج رونید همدآ نالوا نوزوا ندن رلیغ اشا |
 هد اروبقور موق لاقبو لغلا ابلعلااي انثلا لوطت ناوهو قو رلا نيبىا قروا |

 مق نايغط هلغلوا عقاو ینرابع قورا لجرو قور موق كل ذکو هدرلهخهن شعب |
 ( ةقار الا ) ردیعسا ك رباب متصیرب هدننزو نوکت ( قورت ) رددودعم ندخسان |

 یسهرمه كنو هبصاذا هقارا لاق رد هنسانعم كکود ی یسهلوقموص هل رسک كنم

 )۳ قیورتلا ) ردموسهدنسهدام هک هتن رونید یخد قیر قاره هلبا لادا هباه

 بارمشلا قور لاقي ردهنس انعم ققلروط بوزوس یهنسنر هدنن زو لیعف |
 هتعلس قور لاغب رد هنسانعم قلآ یتسوبا ندنآ هنبرب بوئاص یعاتمرب و هافصاذا |
 كمهشیا هنشاب هنتسوا یدنک قحوح دوخای شوخرسو اهنهدوحا یرتشاو اهعاباذا ۱

 كلبا ارتشا ینعاتم لرخآ هسکرو هانق لاباذا نارکسلا قور لاقب رد هنسانعم |"

 نالفل قور لاقب رد هئس انعم قم رت رآ ینتیف ن وحا ج جور نکیآ لکد ید ارم ۱

 ریشو ولفاور ه دننزو مظعم ( قورلا ) اهدیربال وهو اهني فهل عفراذا هتعلسق ۱
 مدآ رب هدننزو هلعافم ( ةقوارلا ) قاور هل یا قورم تب لاقب روند هوا ولناو |

 همردنوصكنوم یناوربشو همردنوص كن هکردهنس انعم قلوا قاور یرا هناخ هلا

 قاور لاح هق ور یا قوام وه لوقت ردنرابع ندقل وا لباقم هنناو رپشو
 یهنسنر هانبتصف ( قهرلا ) رد هب رقرب هدنساضق ر هلرسک كنار ( ناقور )

 كم دآ ربو هیشغ اذا عبارلا بابلا نم اقهر هقهر لاقي رد هنس انعم كعروب
 هقل اذا هقهر لاقي رد هنس انعم قمت اڄ بوشالش لوق ىلع كعشتي ندنس هقرا

 لاقب رد هنس انعم تفخو قجو ته افس قهرو هذخأی موا هذخا ءاوس هنماندوا

 لاقب رونید هنباكترا افحو اظو روشو رشاادو ةفخو كونو هفسیا قهر هيف
 هلکنآ هشیمه بوشود هت ابینمو تامرحو لظلاورشلا بوکریا قهرلاب علوموه

 رولوایسا ندنظفلقاهراو مراحلا نایشغیا قهرهبف لحرلاق رونید هنعثا رغوا
 هایم یایههرلااذهام لاقب ردنرابع ندلیمح هتفلک جراخ ندنتقاط هدهع یدآ رب

 عب ارلا بابلا نم اقهردز قهر لاش ردهنس انعم كلی وس نالیو هقیطب الامیلع

 هثرلانع«نانلوا رکذ مدقمو لجع:یا هيف قهر لاقرد هنس انعم كمواو بذک اذا

 ندنس هسکا مدآر هدنن زو یر ( قه رلا ) رولوا ردصم ید ندنس هلج
 هکلنو هکعرو تعرب كب هه ی كجا هدنامرد یندىا دصف و لیثلب هنسیدنک

 هبلاط قهرب تح هودعو هیشم یف عرسبیا یتهراو دعیو یشعوه لاق رونید

 لوش هدننزو روبص ( قوهرل ) رونلوا قالطا هرجن هدنن زو ریما ( قیهرلا )
 ینس هک وانامه كمدآندب بوکج ندنرالوب هکرونید بقا هدیور رام یرلیدآ
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 | رونید هتآ مارخک زانو بوخو مادنا شوخ كب یک قور هلیعف كنار ( قبرلا )
 | یک قوررد هدننزوسیک هک قیرو بابشلا قیرولوا ررونک هبجع یرلندیا اشام |

 | هلوا یا هقرو هابش قیر هلعف لاقب رونید هنماکنح لئاوا كنغاچ قلولناقولد
 | ارهاظو یدنلواماغداو بلق هبایواو هدننزو لعبف یدبا قوبر یبصا كنسهلک قیرو

 | رومغپ هحزآ هبهنسنر قیرویک تیموتیم ردیف قیررد هدننزو دز هک قیر

 | رومخ:هحزا بولوا یاکنه توق یلئاوا قلناوج هکایوک رولوادض هلکغد هففقوط
 | هدنن زو باتک ( قاورلا ) رولوا شا وا دن هلغل وا ظوعحم فعن هدنسعف وط |

 | یهدنکوا دوخای رونید هنیوا برع «دنلکش هوا لبق هدننزو بارغ ( قاورلاو ) |

 | هنس هلوقم ناوربش نالوا یتبم هنیرزوا ربشوب نانلوا ریبعت قلشوپاب ینعی هفقس
 | نیشن نانلق انہ هدنرل رزوا كنبرلشاب نابدرت هدننویب رایدو الاح هلتتسانموب رونید |

 || قاورلاو قاورلاق دعقب هتیار لوقت رونل وا قالطا هد هرله اکیاج والم نیشنهشو
 هناخ هاکیا تببلا مدقم هدیدالا ةمدقم تيبلا مدقمق فقسوا طاطسفلاک تب وهو
 تیبلا قاورو ردقح هلوا یرب یرلک دید قلشوباب ینعب یوا كوا هک ردرسغم ها

 حراش روند هنس هقش نالوا هحغاشا ندنسهقش تسوا كن رارداچبرع یک قور |
 تببلا قور لا و ضرالا ىلا هالعانم تببلا مدقم ىلع لس رض ءاییک هدب رغم هکر بد

 ردقهرب ندبرقوب كنبوا برع هروک اکا هلنلوا موسم هلیئرابع همدقمیا هقاورو |

 رولوا ترابع ندنلحمیاخنانلوا ریبعت قلشواب كوا كلذکو ند هدر, نالیرب ویلاص
 عماج هد رصم الاحو رولوا لح یک یرداچ هني رخرب هقشب یسارو كنهدرب لواو

 رونلوا قالطا هشاق نيعلا قاورو ردن دلوا یانعم نیش یرلک دید قاور هدرهزا
 هنحوا لوا كن هصک لیلا قاورو بج املا یا نیعلا قاور ءاجز یه لاب
 رواکهقورا یعجب كنظفل قاورو هبناجو همدقم یا لبللا قاور لاقب رونلوا قالطا
 هجعن روند هنوبق یثید ول زونیو قاورو هلیعت كن ار رولک قورو یک هب رشا
 هم دقم لبللا نمو نالوا نت ردش وشم نوح هن ضعب هداروب هنس اعم ءاقور

 ( قاور ) یدنلوا هجرت هیوا هک هتن ردقل وا هدنناونع *اقورلا ةجعملاو هبناجو
 هدنن زو لوعاف ( قووارلا ) ردیدآ لجر رب ندنس هلیبق لبقع هدننزو دادش
 هب ین وخ كج هزوس بارشو رونید هب هیطابو هنس انعم ةافصم رونید هب کزوس
 . قئار هلی كنار ( ةفورلا ) رونبد هب هساکو رون.دهباق نانلوا ریبعتوت اغرحو
 ناسحیا هق و رنالع لاق رونب در هنسن نالوا بیجک هل ابو نسح ردیعج تكنلف)

 هنس انعم ريس "یش رونید هبهنسن زیچا هج زاو اضیا ةقور ةيراجو مالغ لافو
 بجعمو بیجم تب انب هلصف كنار ( ةقو رلا ) رونید هب هنسن ربلدو بوخكيو
  ناجرح هدننزو قوذ ( قور ) قئار لاچبیا دقور هل لاقب رونید هلاجو نسح
 ند رلشید یغاشا یرلیرقو هلراشیدلوا هلنبتصف ( قورلا ) رد هرقر هدنساضق



 هلع رندا ا هک رشد ۲ نالوا کت دو فیطلو هل رخ او
 دایصو رتسلا یا قورلا قلا لا روند هب هد ریو روند ید قیر هلوا رولاف

 هروک هتناب كحراش هنس انعم تببلا مدقم روید هنکواواو روند هنستلموک |

 همدقم یا تیبلا قور دعق لاق ردقحهلوا یرب قحهرقح شواب هکر د هناخ هاکیاب ۳

 لبقو قاطبال عاهثیا قور لحر لاقهبلوا مواقم هسکاک | هک رونید هرداپو
 دق اورا هيلع قلا هنمو رد هنس انعم لاعفو تمهو مزعو روند هب هواو هرداچ

 یناصو مه دسیا هموق قور نالف لاقب رونید هنناشدلاعودیس تكموق رورک ذبساک

 شوخكب عبط و فاصیا قور ؟یشوءام لاق نوسلوا یراسو وص ر وند دب نیست

 هک رد مس انعم عزفلا سشنو نوع یا قور وه لاق روند هب هنسذ بم نالک

 عوبطم یهنسن هرکتو شوخرب رولوا ردصمو ردنرابع ندقولوص نالیرنو بولآ
 ردهسانعم تعاج و هے اذا اقور هقو ر هفار لاق ردهمس انغم تكملبعع ندنعب دلوا ۱

 هتم و هعادس ود یقاصو صلاخ یراع ندقاش و ایرو هعاج یا ساملانم قورءاج لاق

 داز هلیتهح ترو لصاو هرزوا هنسن رز و صلاخ بحیا قور مهم لاق روند

 ندننندح قورو الطف هيلع دازاذا اقور هيلع قار لاقب رد هنس انعم قلوا نوزفاو
 قور وه لاش روند هشلد كن هنسنرو ردیعما كنیدح قورلا نسح ن دج

 قالطا هغارّرم لوش س رفلا قورو هنس انعم هثح روند ۵ هدوکو لدبیا هنم

 ندنسانءهزون و هلوا شعازوا یرغوط هنغلارا یراقلوق كنآ ینآ سرافهکروتلوا
 هت الواو هذا نيد سرافلاهدع یذلا حراوهو سرفلاقور ییفار لوقت رددوا

 | اهیش هل وبق زس زونو رونید مجا و هحلدوا رکاو روئید قورا هدنآلوا

 هب هیظع هیهاد هلنب سامو ردکعد زونبو ییا رد هینش ندنظهلقور ( ناقورلا )
 كنءربه ( یاورالا ) ةعظعیا نیقور تاذ ةيهادلا رونلوا قالطا نيقورلا تاذ

 ةبادنا ىلع هقاو راب نالف یر لاش هنمو رونید هر هدرپ ردیعج كف ور هلیص#
 ادعاذا هقاو را نالف قلا نولوشو ابنع لزناذا ةبادلانع ةقاوراب یعر لاو اہکر اذا

 بو ویوص یرلسابل نالوا هدننسوا مدآ نیلشب هک رکس كب اریز هودع دتشاف
 هداصس طب ویو دن هناک انمطم ناكا ماقا اذا هقاورا قلا نول وقبو رراقح

 هصلاخ تبح هدار و اد دش هبح ناوهو هقاورا كيلع قلا نولوقبو ردندلیمق

 هداج هکایوک رولوا ید ندس انعم لاعفو تمحو مزعو رد دونا ندنش انعم

 اه رطم یا اهقاورا ةراحسلا تقلا لاش و رولوا فورصناک ا یدصقو هحوو مررط

 لبللا قاوراو رولوا ذوخ ام ندنس انعم فقاص يغ سب ةيفاصلا اههایموا اهلبوو

 هل رل زوک نيعلا قاو راو ردنر ابع ندنتلظ نالوا لدسنم هدنلکش هدرب كن هج
 اهع ومد ا اهقاورا نیمل تلبسا نولوقیو روئلوا قالطا ار ا

 مین ےہ ےس
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 | هدتننزو هرم ( ةقنرلا ) هنسحو هام یا یعذلاو فیسلا قنور لا رونید ,
 | بلقیا ةقنر ءالا زاص لاق روند هبوص نالوا قنالوب كب هلغملوا بلاغ ىروماج |

 | "ارج ( ءاقنرلا ) ردطلغ یمراهنحهن هقنور هروک هنصیصت كح راش هيلع نیطلا ¡
 | ثیدح ةياهنلافام هنمو حراشلا لاق رونید هشوق نات هرزوا هطروع هدننزو |
 | ءاقنرو شیبلا ىلع ةدعاقلا یهو [ *اقنرلاالا ریطلا اورشحا ] مالسلا هيلع ناهلس |

 | ردهلبرابتعا ه*ام ثیناث هدنوب ردیدآ وصرب صوصخ هنتعاج ملاظنب مردالا میت ونب

 ۱۲ تناك اذا ءاقنر ضرا لاقب رولک تاواقتر یعجج رونید هضرا نایلوا تدنم الصاو |

 | قنالو كب بلاغ ینعلاب هک ردیعج كنهقنر هلرعف ۳ تالاا

 || هلرسك كنهزمه ( قانرالا ) رديولقم قی:رویو ىدنلوا ی نو هبوص
 | قنرا لاقب ردهنسانعم كليا تب رحمت یغارمس نوجا كلنا هلج هرابکب هرزوا نمد

 | قنرا لاش رد هنسانعم كغربد یسیدنک قاععسو ةلمحلل هءاول كرح اذا نالف

 1 (قینرتلا)هردک اذا ءالا قنرا لاق رد هنسانعم قمردنالوب یبوصو رح اذا ءاوالا |
  ییوصوهردک اذا ءالا قنر لاقب ردهنسانعم قمردنالوب یبوص یغدو هدننزو لیعفت
  یمانب هدانعم یصلبا هافص اذا ءالا قنر لاقب رولوا دنم هلغلوا هنسانعم ققلروط
 | هک اشاخو راخ نشود هزوک ةاذق اهافص یا كناذق هللاقثر لقبو ردنوحا بلس
 1 هک ولوایمالس ندردک و ع ةاذق ةيغصت سب ردهانک ندننحو م هداروب هلکم د

 لاش رد هئسانعم كلبا تماقا هدناکم ر قیترو رد رابع ندقلوا نشور یسد.د

 هد. روشوقشراف یربیدنو رکفو یآر هدصوصخربو هباوماقا اذا ناکلاب موفلا قنر
 ۱ بویجواهداوهشوقویأر لا اوطلخ اذا مالایف اوقنر لاقب ردمعتسم هنسانعم كنا

 هرحانص قفخ اذا راطلا قنر لاغ ردهنسانعم قلوا یک رروط قرهقاف ییرادانق

 | ربا عتسءهنسانغم قم راق وقبوا هزوک ېک روشیراق قعلاب هبوصو رطب مو فرقرو
 رد هنسانعمقلوا فیعضطیارولتعایزوک دوخاب ندبو امه طلاخاذا هینیعیف م ونلاقن ر لا
  ردهنسانعم قمش نامز رفاو هبهنسن رو فعض اذا درو هنیعو هيج قنر لاقب
 دواي هلبس هلوقم نوشروفو قوا یدانق كشوقو همادا اذا هبلا رظنلا قنر لاق
 مکا اذا ر اطلا حانح قنر لاقب رد هنس انعم كعدود بولیریق هلبببس ضرب
 قنر قنرف یرعلا تدمر كرب رعو حاملا قنرم وهو طتس نح ءار وا ةیمر

 رولوا ندنسانعم رظن ییاور قنر هللون ینعی یدلیا قبس هدنسهدام قبر یرلمالک
 كن همکو هنرفیا هقورب هنعط لاقب روند هزونب وب هدننزو قوذ ( قورلا )
 | رکذپساک رد هنسانعم قاورو ةفئاطیا لبللانم قور یضم لاش رونبد هنکولبرپ
 ۲ هلوا یا بابشلا قور یه لاقت روند هنلوا كنم اكه قلناوج بابشلا قورو

 r یک ریوصتو نسا یا هفور لکا لاق هنمو 4 همس انعم یاکدنزو رج و

 ته
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 | لاق رد هنسانعم كع اقتکا هلبفیدلوا هحرزکب یرب نامه بولتا هرزوا
 رولوا شعا اقا هبة ندنماکعساو نسح هک ایوک هنسح لو هلع اذا 4۶ قمر
 یرعلاتقمر نولوش هنمو ردهنسانعم قفللوق یجیردن هحزآ هحزآ یهنسن رو

 هب راهم مدقم ندزعرغوط یعسق یک اریز البلق البلف اهنبل برشا یا قمر قمرف
 | هرکصندک درو هلصاف زارب بویمروغوط روفلا ىلع یک نویق هدک دلک دوس
 فللاتو میظننو بیک رت مالک قیمرثو یدلیا روم هدنسهدام قبر هک هتن رروغوط
 ۱ ) قمرملاو) هدننزو مظعم ) قم رلا ( هففلاذا همالک قءر لاق ردنرابع ندمالک

 همدآ نالوا رونوک هلا رلهنسذ رتک و نود دوخای نالوا راط یکلرد هدنزو رج 1

 ( قاقمرالا ) هنود هسیسخوا هقینض یا هقمرمو شیعلا قمرم وه لافب رونید ||
 | فیعحو قراذا باهالا قمرا لاق ردهنسانعم قلقفوب كب هنسن رب هدننزو رارجا |

 | تفهرالاش ردهنسانعم قاربق یشاومو فعض اذا *یثلا قمرا لاق ردهنسانعم قلوا زا

 | كہعا یصردن هحزآ هحزآ یهنسن ر هدننزو لعفت ( قمرتلا ) تناماذا ملا
 یرخا دعب رم قلارا قناراو البلت البلف هبرشاذا نیللا قمرت لاقب رد هنسانعم |

 | (یقمارلا) ةوسح دعب ةوسح هاسح اذا هربغو ءالا قمرت لاقب رد هنسانعم كمحا
 نالوا ریکیاج هدننورد همدآ ینیدلوا یمانشآ رب هکر وند همدا لوش هلیعع تیم ۱

 هبلقق قبب مل ناک اذا هل قمار وه لاقب هلوا شلاق رسب قمر ندننبو رهم زا
 صفا بویلبا مکحو مات یشیا رب هدننزو هلعافم ( ةقمارلا ) البلف الا هندومنم |
 | مالا قمار لاقب رولوا شا اقا قهر ندنماکحاو مانا هک ردهنسانعم قار |
 | هحزکلای ینعب تو الو یحال یا قرعب قمارت هالا هذه هنمو همرپپ ملاذا |
 هنو رولو توارطو با هل هيلع "انب روبهدا تایح قمر یاقلا هلا قرع رب |
 قلوا كاله ندلارهو فعن هدننزو راریجا ( قاقیمرالا ) رولوا داب ر بوروق |

 | لافب رد هنسانعم كثنسرف بياو الاره كله اذا لحرلا ققامرا لاقب رد هنسانعم
 | وكس كنونو یصف كار ( قنرلاو ) هلنیتعف ( قنرلا ) فعض اذا لبا قامرا

 | افنر قنرو *لا قنر لاقب رد هنسانعم قوم وص هدننزو دوعف ( قونرلاو )
 ! رولوا تفص هدننزو لدع قنرو ردك اذا لوالاو بارلا بابلا نم اقوئرو اقروا

 | ءالا قنرت لاذب رد هنسانعم ی یند و هدننزو لعفن ( قنرتلا ) رکذپس اک
 هدننزو لبح( قنرلاو )هدنزو لدع( قنرلاو )هدننزو فتك ( قنرلا ) ردک اذا
 | هلو ىح كنان ( قونرتلا ) ردك یا قنرو قئرو قنر ءام لاقب رد رلفصو
 شلاق هرکصندک دلکچ رلوص هدنرایدنقآ وصو هدرلباچ هلیم كنات ( ءاقونرتلاو )
 هتسافصو نسحو هاو با تعهنست 71 هد زو ره وح ( قنورلا ( رود هروماج
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 | راداذا عمذلا قرفرت لاقب ردلمعتسم هنسانمم كليا نالوح هدنسهروج جا زوك
 | "یثلا قرقرت لاعب رد هنسانعمقمادلراپ بویلیشیا لراپ لراپ هنسن ربو قالمل اف
 | ییرق هقفا هک ردلمعتسم هنسانعم كلبا لبیخت ېک ردبا نارود شنوک و ممل اذا
 | لیخ هحیوا ندقفا هدعولط مد هلیبس یضارتعا راصبالا نیو اهنس كنهرخاو

 | هليسهبنبلعاف سا ( قرقرتملا ) رودن ایناک تراص اذا سعثلا تقرقرت لاقب رونلوا

 | ندنسانعم تک رح رولوا قصو هناویح نالوا هداما هغمل اوز دوخای هکمروعس

 | هددوحو هلنبتصف ( قمرلا ) هل*یبنم یا لازهللوا نعسلل ققرتملام لات ردذوخأم
 | ىك و ةابح ةيق یا قمرالا هنام لافب رولک قامرا یعج رونید هئابح هی نالق
 | میطق یا منقلانم قمر لاق ردیرعم یسراف همر هدنوب رونید هنسیروس نویقو

 | رک ذیساک یک هقمر رونید هيادغو توق ردق كح هیلوا دوخای ردق كحهشنب قمرو
 ۱ هکلرد ردق كحهیلوا یتعب ردق كحهدا قمر كاسما هدننزو فتك ( قمرلا )

 |[ ( قمرا ) قمرلا كسب یا قمر شيع لاقب یک تشیعم مزب رونید هتشیعمو
 || هقمر لاقب ردهنسانعم قمه هلفیفخ رظن هبهنسن رب هلئوکس كيمو یصف كنار
 فعض هدننزو عورب ( قومربلا ) افیفخ اظل هظحل اذا لوالا بابلا نم اقمر

 بحاص( قمارلا ) سصبلا فیعط یا قومرب لحر لاق روند همدآ التبم هرصب

 راردبا دیص نانط هلکنا هک رونېد هشوق نالید روئوا هرزوا قازود هدشزو
 هدنک رت روئلوا دیص هلشرط لوا بوشلیا هغازود هدقدردلاص اک | ناغط یشحو

 رک ذیساک رولوادرفم ردهلنینعع هک ندنظفل قمر قمارو رونلوا ریبعت قالربو كن

 هدنرلن زولبجو باصو باتک ( قمرلاو قامرلاو قامرلاو ) هلیعم كنار( ةقمرلا )
 ةقمرالا هشدعیقفام لاقب روند هکلرید هحزآ ردق كحهیلوا دوخای ردق كحهشت

 هغلقفانمهدنن زو بانک قامرو قمرلا كسع نلیلف یا ةغلب یا قمرو قامرو قامرو
 مشخ هناعصخ همدآ رو قافنلا یا قامرلا هبلقف رعضا لاقب هنسانعم قاقن رونید
 قبصو راطو ةوادعلا رظنارزش یا افامر هرظا لازال لاق روند هنغاب هلبصغو

 زسرف هلیحف كنهرمه ( قامرالا ) قبض یا قامر شيع هب لاقب روند هکلريد
 | بوئو هروک هنناب كحراش فیعض یا قامرا لبح لاش رونید هبیا فیض

 | هلنیتعع( قءرلا ) ردعضوم رب هدهفوک هلی كنار ( ناقمورلا ) ردندنلیبف قالخا
 || یدرف« رونید هبارتف نالوا رون هرزوا تعانق هکلرد زاجان كحهدبا قمردس

 یا قامرلاب نوغلبتب ءارقف یا قمر مه لاش هدننزو روبص رد قومرو قءار
  هلیسحقاوا هدنلاح كربغ یرازوک رونلوا قالطا هرلهسک دساحو شعلا نم لیلفلا .

 . هدننزو مک ر ( قعرلا ) ةدسح یا قمر موق نم دساح یا قومرو قمار وه لاقب
 | هلا رکس ینوب فلؤم فیعض یا قمر لحر لاقب روند همدآ لاحسیبو فیعط "
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 | ىصق كنهدابعن دعس هدننزو راثرث ( قارقرلا ) اههحوفیرج ءالا ناک تناک اذا
 لعاش مان فافظعلا داوذو ردیدآ وصر هدهج رقوب ندهیسداقو هنع هلا یطر ردیدآ

 هبوص هحهقفوب نابلوا قعو ینرئک هد-انزو طبالع ( قراقرلا ) ردیمسا یردب |
 هلق رادبآ یلغازو رونید هترشو بارش هقفوو نوسلوا هدردو هدزک د روند ۱

 ( ناقرقرلا )ءالا ریثکلا یا قراقر فيسلاقبو قبقر یا قراقر بارش لاقی رونید |
 هتفوب یبهنسنرب هبرسک كنهرمه ( قاقرالا ) روند هبارس نایاردلپ هلی كنار

 هکردهنسانعم كمندیا ولع ییهسک رو هظاغ ادض *یثلا قرا لاقی ردهنسانعم كلیا |[

 اذا ولملا قرا لاق رد هنسانعم كمدبا لوق هلکلیا ريسا دوخای بولآ نولاص |
 هلاحتااس اذا نالف قرا لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا وللاح هففوب مدآ رو هکلم |

 قرا لافب ردصاخ همزوا قآ ویو ردهنسانعم قلوا بولوب ما جن مزوا قآو

 هتفوب ییهنسن رب ید وب هدننزو لیعفت ( قیقرتلا ) هحذن متاذا ضيالا بنعلا

 ردشلبا رارکت فلوم ینوب هلنلغ دض هقفر لاقب ردهنسانعم قلاقفویو كلا ق _
 ندانعم رب هناک زا هلتبسانم وب ردلمعتسم هنسانعم كلبا ادا هلتک از یمالک رو |

 هکر ديا زانو قبقر هلهحور ینماالک اي وک رونلوا لامعتسا هدکلبا هانک |
 ینکت یا « ققرن حوبص نعا « لثلا هنمو رونروک قرط روا ندنفرط رب

 نامهم هدنتفو ماشخا هم وقرب هسک مان ناباج هکر دوب یلصا كنوب حوبصلا نع
 ینومنصص اذا هبهناخ بحاص غارفلادعب رایدریو قوبغ اک رلهناخ بحاص هلغلوا ق

 هد زککیدنلحابص بونبدیا رفاسم هدزک هناخ هجک وب یب ینعب قیرطف ذخا فیک |
 نيرا ېک یرلک درو قوبغ ماشخا یدارم هکیدید مبهدیا كولس هنوک هن هعلوب |

 مالک هدنناوح جد هناخ بحاص یدىا كلنا بارشا ییرلمر و حوبص هنس دکب /

 روم لثم ردکعد نسروبتسا حوبص هناک زا هلک زوسوب هکیدلیا دارا یرویم |

 ردهنسانعم كمندبا كولم ییهسک رب ( قاقرتسالا ) رونلوا دارا هنکوت هبانک |

 رادقم رب هحهتفو نامه بولکج وص ندربربو هکلع اذا كولملا قرتسا لاقب ۱
 ردهتسانعم قلقفوب هنسن رو اريسيالا بضن اذا ءالا قرتسا لاق رد هنسانعم قلاق |

 هنآ هقفوب یفنرط هلبسهین لعاف مسا ( قرلا ) ظلفتسا دض *وثلا ق رتسا لاقب

 ردهنسانعقلقف وب هدننزو لعفت ( ققرتلا ) رفاحلا قیقر یا قم سرف لاقی روند
 كلبا قلناب رهم بویحآ بونلنقر هنلاح كمدآ رو اقيفر راص اذا *ونلا ققرت لاش _
 یهلوقم وص هدننزو هلرلز ( ةقرقرلا ) هبلق هلقراذا هل ققرت لاغ رد هنسانعم

 ءالا قرقر لاقب رولیک ود قربادلراپ هک رد هنسانعم كک ود هحهقفو یهنسن
 ج رحدن ( قرفرتلا ) كلذك هلعف اذا دیرثلا قرفر لاشو اقیقر هبص اذا هربغو

 یشای زوک و بهذو جو رح اذا ع اذا یثلا قرفرآ لان لاق ردهنسانعم قفلغرا هدننزو

 نوا (ه۰]
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 هرزوا قاقر هجهاکو رونلواالطا هعج و درفم یک« راج و لوق رونید هکولعو

 3 قرلا نيب كولم یا قیقر دیبعو قیقر دبع و قیفروه لاق هلرمسسک كنار رونلعچ |
 هرزوا قفلوا قالطا هدهباننا و رکذ هدحابصم هکرد حراش قاقر دیبع لاشو |
 هقفوب ید وب رد راج هلد دشت كفاقو هدننزو بارغ ( قاقرلا ) ردمونسر |

 لاقب رونلواقالطا هشیوروب نالوا هحهتسهآ هلتلوهس و ېک قیقر رونید هبهنسن |
 ىدرفم رونید هكمنا هقفو و الهس ايشم یا یشلا قر اذا اقاقر ايشم ريعبلا یشم |

 ١ لوقت هلرسک كنار رونید قاقر هدنعجو هلرسک كنار رداکد راج هقاقر ردهقاقر |

 دوخاي هبارحص زود لوش هدننزو باح ( قاقرلا ) ةقيقر ةزبخ ىا ةقاقر تلكا |
 یتقصاب وص هدنرانک یاچو هرد دوخاب هلوا كب لآ و مالم یتسوا هکر ونید هضرا |

 رد هناتعم و ید هقر هکدتن رردا ناتسب و نیا هدکدلکح وص هک روتید هر

 هکهتن رونید هضرا شیکک نالوا قشموب یضاربط لوقیع ردزماج هدهلیض كنارو |

 هن وڪ سا كيو هلنتتعف روند ید قرو هلیعطو یرسک كنار رلړد ید قر |
 كما هک رونید هبوغالقوا هدننزو حاتغم ( قاقرملا ) راحیا قافر موب لاقب رونید |

  هدرورب هدننزو ییر ( قرلا ) زیاد قریاموهو قاقرلاب قاقرلا لوح لاقي رولجآ
 ۱ محش هکر د ذوخام ندننیکرت يعشا قرا روید هنغای چا هلزاو هنوبف زوس و

 ۱ ةمحشا یتتدحو « لثلا هتمو رديا انشا هنلوانت سكره هلغم وا زا هلی هدایز |

 1 لکا نالکره هک ك دلوب زوس كزا و هدرور هن یب نس ینعب ۶ قلا اهبلع قرلا |

  ردکعد مهیبش هیهمصش زانو هدرورپ هلیوا نب دارم رولوا رکشهاوخ هوانن و |
 ۱ یراکنتساو بجعت ردیا دارا همدآ ندیا فاعطتسا هسک نانلوا فاعضتسا یلثم و |

 کیا ( ناقیقرلا ) ردعضوم رب هدماش هلیرسک كنار ( قاقرلا ثدح ) ردنعفتم |
 || ناعدخا رونلوا قالطا هنیرارمط نوب و هنسانعم نانمح روئلوا قالطا هغاجوف |
 ۱ هکدنرابءندنرارانکیرادانق ولف_رطييا كنبررلکلد نورب نیرخلا اقیقرو هنسانعم |
  هکونلواقالطاهنبرلقلارا كراروکوب هلبراتلآ قتلوق ولفرط یکیا و ردرلپرد هقفوب |
  هقبفر تن هما ردندناوسن هاسا هدننزو هنیهج ( هقیفر ) ردراروکو شو |

 [ نالوا عالم و هقفوب كنراف ليس هدش كفاق و یصف كيم ( یارلا ) ردهیاص |
 لوقیعردقرمیدرفم رولوا هتفوب یرلیرد ردبرف رط لفاسا هک رونید هنیرارپ |
 ۱ هلنیتعف ( ققرلا ) نالو هنم قرام یهو هنطب قارم یف هنعط لاقب ردقوب ید رفع |

 ۱ لافب رونید هغلن وز و هکلفیعض و رونید هضرا شیکک ولقاربط قشمو ید وب |

۱ 

 بن عات یه بو سن موضع جدارا اوراق اتم نمو دے یاس نه سیو

 (ةقارقرلا) ةلق یا ققر هلامق لاقی ردهنساذعم تلق قلزآ و فعن یا قفر هیف ۱

 1 هک هوا یک ردیا نایرح وص جسم ۵ رهح هک رونبد هب هن وب لوش هلرصف كنار ۱

 | هقارفر ةب راج لاش هوا یبحاص قئور و با و بآ یک ساما ندنلاجو or ا |

 حسسسص ج ر ی ہو چ س ا
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 لافیو قرلادبع نم لذا ةوهشلا دبع لاقب هنمو رولوا ردصم و مسا رد رلتیکولع ۱
 لوفیع ردن دنسانعم تقرو فعض و و هلع قرلا برم لاش و اقر صخثلا یر 8

 كيلا هداروب كفلّوم سب رد یم هنیروصت یدانقنا و عوطخ و تقر هکلاف |
 | ردیعسا ثابن وکی عونرب قرو ردیبم هتیراهتشا دوخاب رتصاق یقالطا هدناوئغ |
 جاغا و یلاچ نالوا لهس یسهالنوا كراوط دوخاب روئلوا قالطا هنغاربب جاغا و |
 ةيشاملا ىلع لهساموا رعشلا قرویا قرلاهیشالا ىعرت لاقب روئلوا قالطا هننراقادب /

 | هلیط كنار ( قرلا ) رکذپساک ردهدننزو باح“ هکردهنسانعم قاقرو ناصغالانم |
 ۱ هد هلصف كنار هیلوا نبرد هک روند هبوص هقفوب یراج هدهرد دوخاب هد کد /

 | هکردهنسانعم قافرو یداولاوا رصلاق قيقرلا ءالاوهو قرلانع انربع لوقت ردا :
 | هرد هکرونید هضرا لوش هلیعف كنار ( ةقرلا ) رکذیسماک رد هدننزو باضس ||

 | ثرب لوا هلوا رولیکج هدعب بوصبوص ینآ هدنراقانقشاط هلفلوا هدننای یاچ و
 | عرز هحنوا هدنرارانک لی و تارف رولوا لبقم ولنوق كب ىنانسب ةصاخ ینیکا |
 | بنج ىلا ضالا یهو ةقرلا ف اوعرز لاقب هلبرمسک كنار رولک قاقر ىعج راردبا |[
 | هکردبدا هدلب رب هدنرزوا تارف هقرو بصنب مثدلا مای ابیلع ءالا طسبنب یداولا اا
 ۱ هدئننس رغ دادغب و رونلوا قالطا اهر هنب رهش الاح ردبسهطداو كنهعیر رايد 1

 | حرف رب ندرهش لو و زدم هوا یرلکدید طتساو ةقر ردیسا رخآ رهش رب
 | عصوم یکیا و ردبدآ هدلب رب هدنتلایا ناتسهف هدناریا و ردبدآ هبرق رب هدهجنابشا _

 | ججرتم ردیبم هنب راقدلوا عقاو هد همو سرم ضرا یرلهیست هجو به ردبرلدآ
 | یرلکدلیا اتفاو عج نکيا یضاق دجم ماما هدهقر یدوا تایفر لئاسم هکرد |

 | ندنرلکدلیا اتفا نکیایضاق هدنرهش هثیدح هیثیدح هکهتن ردنرابع نداوانف واسم
 | هقفاررونلوا قالطا هبهدلب مان هتفار هللا هقر هليسهب هیت ( ناتفرلا) رد راه
 | كنار ( ةقرلا ) ردرخآ رهش یرلکدنا ,ریبعت هقر هک ردرسقم هدئس هدام
 | ردقلناب رهم ندا تشن ندننلهقفوب بلف هکرد هنسانعم تقغش و جر هلل رسک

 | ردلمعتسم هنسانعم قواو تجر اذا یلالا بابلا نم ةقر قرا هل تّقق ر لوقت

 كفلؤم قد اذا "یشلا قر لاقب ردهنسانعم قلوا هقفوب و یصسا اذا هنم قر لاق
 یباوج كنهنسن رب هدنقد نکل ردهانعم رب تقرو ثقد هروک هتنایب هدراصب

 قلهقفوندنا هکرد هل رابتعاقع هدتفرو روئلواریبعت هاکلهجئا ندنا هکر دهلب رابتع
 بوت الثم رولوا داطم هتقافص هسلوا هریسج یتلاح تقر سپ رونلوا ریبعت هلا

 لباقم هتظلغو توفح هسلوا هدناذو سفن و ردکعد قیفصب سیل رونید قیقر
 ( قيقرلا ) یهتنا ردکید بلقلا یماقب سیل رارید بلقلا قیقر دز الثم رولوا
 ۱ ظرلغب سال یا قیقر یش لاق روند هب هد هتفو ردتفص ندهفر هدننزو رم

 »۰۰ ae و ج تا ست



RKبم دب ۱  

 [ قفر ءام لاق هنلوا لوانت ناسا و زبت ندتیدلوا هصق ییا هلغلوا نیق كب ویق
 | قالطا همارمو تحاح نالوا رفظلا ریسیو بلطلا لهسو ًاشرلا ریصقوا لهس یا
 | ناشلوا رکذ هدننزو قجا ( قفرالا ) ةلهس ىا ةينبلا قفر ةحاح لاق روئلوا

 | نع قفرلا لتفنم قفرلا نيب یا قفرا ریعب لاق رونید ههود التبم هنتجز قفر
 یسهنراعقفر هنس هدننزو هحرف ( ةتفرلاو ) هدننزو *ارج ( ءاقفرلا ) هبنح
 قفراب لاو اهفلخ لیلحادسذم یا هقفرو ءاقفرةقا لاق روند هبهقا شمایعوا

 لج لاقب رونید ههود نالج هناي ینکسرید نکرروب هل رسک كم ( یافرلا )
 نالوا ردبا هدیجر هدقدلراص غاب هنس#ء و هبنح هقفرم بیصی ناک اذا قافرع

 | نکرولیغاص یدوس و رارمملا اهمحو تناك اذا قافرع ةقا لاق روند ه هقان
 ریبز ( قیفر ) مداهنم ج رخ تبلح اذا قافرم ةقا لاق روند 4هفا ناقج ناق

 تارف رهن ( ةتفارلا ) رد رلثدحم قیفر وا و دیبع نب قیفر ردنداسا هدننزو
 وبشا رد-ثلیا انب یمابع روصتم ردفراعتم هلکعد هقر الاح رد هدلب ر هرزوا
 ردندآ هب رق ر هدنساذعق نیرح و رد هقشب ندهفر نالوا رواحم هرکبراید هقر

 هب لاق ردهنسانعم ناسحا و حص نسح و تلوهس و تعالم و بفطل هقفارو

 هنویق لوش هدننزو همظعم ( ةقفرلا ) عینص نسحو فطلو قفر یا ةقفار

 ناواضی اهادب یا ةقفرم :اش لاقن هلوا قآ ردق هنرکسرید یرللوق هکروند
  هنغدصب قتلوق دوخاب هنکسربد هسک رب هدننزو لاعتفا ( قافترالا ) ابقفرم یلا

 ] ةدضنا یلعوا هدب قفرع ىلع *اکنا اذا لحرلا قفنرا لاقت رد هتسانعم قفادصب
 | هدن زوعفنم (قغتررلا ) هالتما اذا ءانالا قرأ لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوطو

 | بونایطهنکسرید هک ایوک رونلواقالطا هصخث ناروط بولوا تبا و ماد هدنرب
 | هدننزولعفن ( قفرتلا ) اباد اتبا افقاویا لمرلا ىف اقفتم تاب لاق رولوا شلاق
 | هلعافم ( ةقفا لا ) قفراذاهب قفرت لاق ردهنسانعم كليا هلماعم هلتلورس و قفر

 ۱ (قرلا ) هقبفر راصاذا االف قفار لاق ردهنسانعم قلوا شادلوب هبسکرب هدننزو

 ۱ اقا روند هیزد هاوي ید هزا وزا هلهدتفت كقاق و یارک :یهف ناو
 زور ی الاح و 7 دیا ندندیرد ناربح رثکا یدبا رارازاب اکا هنیر دغاک

 Fs قروهيف بنی قیقرلا دلجلا ىا قرلا ىف ' هبنک لاق راردیا مسر ی-هلوقم

 رود هبهفیحع ضایب و ظیلغ د یا قر “یش لافب ېک قیفر رونید هبهنسن
  ندنرارواجوص لوقیلع روند هباغبولبق وب و های ةفيضیاقر یف هغر لاق
 | هلپسافب ر وابق کد هود رات تادرغم رولک قوقر یمج ردبسا رواج كح وکر

 كفل ٤د ردن رابع ندتنکولء هک رد هنسانعم كلم هریک كنار ( قرلا ) ردرعسشم
 ees لوق یاس كا نالوا هل ,دهح تیدوبع قر هروک هاب هدر اصب

2 
3 



۸۱ 

 لصوم وهو هقف صو هقفم هبرض لاقي رونید هکس رد یرب رهو یدنلوا کد

 ردشغلوا هییشت هتلآ يلوا ٌهينب و رد ذوخأم ندنسانعم عفن وب و دا ف عارذلا
 ردنرابع ندنرلر نالوا تعفنم رادم كن هناخ راداا قفارعو رد قفارم یرل_هچب

RSهکر د هدشزو ربنم نام یدرفم كنو یک یسهلوقم ر راکو شو عو  

 حطملاو ءالا باصم یهو قفارملا نم قفرم هرادقف ام لاقب ردشغوا هببشت هتلآ ||
 ةتف رلالع “اكون لاقب رونبد هنغیدصب قتلوق هدننزو هسنکم ( ةقف رلا ) هوو |
 هدننزو همام ( ةقافرلاو ) هلثوکس تاقو یال تاکرح كنار ( ةتفرلا ) ا

 رواک قفرو قافراو قافر یمج تنهقفر رونید هنعاج كنيدلوا هارو شادلو
 یهو ةقافرو ءارلا ةثلثم ةتفر عم تحرخ لوقت هدنرلنزو درص و باععاو بانک

 هنسانعم قفارصو هارمه رونید هشادلوب هدننزو ریما ( قیفرا ) مهتفآرت ةعاج

 یعسا هتفر هسارآ ندنربیر راشادلوب هک نو هدننژو ءارما رولک ءاتفر یمج
 رودنلوا قالطا هعج و درفم قیفرو نموا لئاز یسا قیفر نکل رولوا لئاز 8

 باع رواک قفر یج یک طهر ردعج مسا هتفر لوق ىلع و یک طیلخو قیدص |
 لوفتو یتفارم یا قیرطلا ف قیفروه لوقت هدشزو درص رولک قفرو هدننزو
 قیفرلح رلاق روند همدآ بناجلا نیلو لهس واناعذا و ولصوا قیفرو یتیفر مه

 هقفر لاق ردهنسانعم قلوا شادلوب هدننزو همارك ( ةقافرلا ) قرخالا دنع ىا
 عفن هیسکرب هلرسک كندز ( یافرالا ) اقبفر راصاذا نسماخلا بابلا نم ةنافر
 یفیار و ردشلیا رارکت ینو فلؤم هغفن اذا هتفرا لاقب ردهنسانعم كمربو
 ( قافرلا ) هب قفر اذا هقفرا لاقب ردهنسانعم قعوط هلیهحو تعالم و تلوهس

 هلندرد کسرد ( قوفرلا ) روند ها قحهیلغاب لوف كنهود هدنزو باذگ

 هدک دلک هروز رب هکر وند هةم وا یک شود بولی رو ندناپ یکسر د كن هود

 لاش رولوا ید هدناسنا رونلوا ریبعت قلوقرو و كمشنرب رولوا هدندل روز و

 قفر هدانعم وب هروک هنئاس تكحراش هبنح نع قفر ذ رلآ ل دفنا یا فرا هبا ہحا

Ê 2هبنح نع هتفملئشا اذا عبارلا بابلانم اقفر ريءبلا قفر لاش رولوا ید  

 دوس لوق لع رولوا 2 یدوس هغانوط ییلد كنس هم كنهقا یقفرو

 ' هلکمالیا غار وا ی ۶ توکلی یک کرک نکر اغاص ید وس دوحاپ رود هنگ

 یکی رل هج راب ی و ید هوا بلقنم دطرخ دوخاټ هب و بوحاق ورک دو

 دوحای نو وج نالوا ناس او ناو یسلوا لار قفرو راج رادوس شع

 هکرد رل ر ها ۱ یل ( قف لاو ) هدنزو ری ( قفرلا ) هو لا

 هان و داف یشان ندمس سم اعوط تلو هس و بوی ص هلقل زوا ES ناغام

 - ملنرتهف ( قفرلا ) دف ص یکیشن و اذا قوم رعد لاق رود هرم نالوا



A1° 

 | فیطلو بوخ یک یهتت ورس یتماق ردفصو هدننزو ریما ( قیشرلا ) اقیشر ناک
 را نسحیا قیشرلحر لاش هلنینعف رولک قشر یعجج رونندهمدآ نالوا نوزومو

 | هلنینصف ( قشرلا ) ردندنیئدحم قیشرن نسح ردندامسا قبشرو هفیطل دقلا
 || ردیک بوقجن هلتعرس قواو بولوا نوزومو فیطل یسیدنک هک رونید هاب لوش |

 ۲ اهنخااع یا اهتتشراام لاو ا میت وو را نا یر سوف لای وا

 1 ۱ ) یاشرالا ( وا نیم لعف هدروک ذم یانعع یهر اهخهس عرساو ۱

 | هيلا قشرا لا رد هنسانعم قمغب هلتقد هکید هکید هنهتسنر هلرسک كنه |

 | یمراذا ینارلا قشرا لاقب ۲ یک هثهحرب كلاي و هبلا رظنلا ددح اذا |
 || لاق رد ةنسانعم قغازوا ینویب یرغوط هب هنسن یی دتا سح وهآو اهحو |
 | ر هدنسدحاون ناقوم هدننزو دجا ( قشرا ) اهقنع تدم اذا ةيبظلا تقشرا |

 | رد هثسانعم كعثدبا ریس هللا مدآ رب هدننزو هلعافم ( ةقشارلا ) ردیدآ كغاط |
 وبا ردمعسا یرمصم ده از رب هد زو رب ز ( قیعر ) طاراتش ادا هقشار لاقب |

 1 ( قاسترال ) ردیدح دیقفلا یلالا قیشر نی دجا نب هلا دبع نا دنب رخاتمو
 | هلا قصنرا لاش رد هنسانعم قمشب اب هک, ر دنبف ذا صو هدننزو قاصألا ۱

 | ورق و رو یل وا
 جورخ رذعتمیا قصت ص وقص زوحلاقب رونید هزوح نیتجناقج هللرسع یحا ||
 || نکرد رکسدوخای نکرروب كنلهبادهدننزو بارغ(قاعرلاو )هدننزوربءا( قیعرلا )بل |
 || ناق یرکذ كنهباد هدئدنع رلضب رونید هئوص ندبا روهظ قلح قلح ندننراق |
 | هدننزو قعص ( قعرلا ) ردبا روهظتوصلوا ندنغیدنفلاج هدنعا كني رد نالوا |

 نطبقعر لاقي ردهنسانعم كغئوا یرکذ م رکا یباق دوخای ینراق ن نکردرکس هاد |

 | كنار ( قفرلا ) توص اذاثلاثلا بابلاای ۶ اقعر هبنفق فلت از | مناذرحوا ةبادلا |

 ۷ ۵ نیمئسا ام یآ هل قفروه لاقی رونید هثبش نانلوا هناعتسا هلیسودنک هاب رسک |
 ۱ یاقفر هبف لا ردبلباقم تدشو فاع هکر دهنسانعم تعالم و تلوهسو فطاو ۱

 || دعفم قفرو هدننزو سلجم قفمو هل رسک كنار قفرو فنع هيف سیل فطل |
 ۲ فعل هلکلب قفرط یال وق كشیا رب ردرا ردصم هدننزو ربنم قفمو هدنزو |

 1 هب قفر ,لاشب رد هنسانعم كلا هلماعم هلال وهس همدآ ریو ق٤ وط هلتلوهسو

 | ساخاو جب ارلاو لوالا بابلانم اقفمو اةفرمو اتفمو اقفر قفرو قفرو هیلعو
 قفرو رد ذاش ردصم هدنن زو ربنم هروک هنئابب كحراش فنعب ملو فطل اذا
 هکسردوهعشناذا الالف قفر لاقي رد هنس انعم كمردنل هدنافو كمرو عفن هبسکرب

 نوحا تب نر هودو هقفره برش اذا هقفر لاقب رد هنسس انعم قمروا

 عزت نا فیخ اذا اه دصع دش اذا ةفانلا قفر لاه رد هنس انعم قلب یلوق

 یا



. ۸ ۵ 

 ال روند هنبز نانک قآ هلباه ( ةيقزارلا ) یحالم بنعب فیعض یا قزار قازر

 | ندنرادحرس ىج ( قزرلاةنیدم ) ردبوسنم هبقزار بنع رونلوا قالطا هرجنو
 ص وصم همعک روبم مدقا ندررلیا طاطتخا مراسا لها یه ر صب ردیعا دحر مس را

 | نا ردیډآ كرهنرپ هدنبارت ورم هدننزو ریما دوخاب هدنیزو ریبز ( قیزر ) یدبا

 | یعبات کیا و ردیدآ نصح رب هدنمهدنن زوریپ زو ردندا روا قیزرلا سیم ن دج ا ندنب احا ك رابم
 یاهلالا هللادبعوبا قیزرویلس یبانیا قیزرویکحنقیزرورآوسنب قیزرو ردیعسا

 | هبهو وبا قیزر و راکبوبا قیزرو رفعجوبا قیزرو یعالا قیزرو ینقثلا قیزرو "
 | نایح نب قیزرو یلبالا نایح نب قیزر و ردناورم نب زنعلادبع "لاوم هکقیزرو

 | قیذد و قوز ورع نی قیزرو ماشه نب قیزرو دیعس نب قیزرو یزارفلا
 | قیزرنیکح هکرلتلوا قیزر یراردب و درو نی قیزرو مرک نم قیزرو جک نب

 یرلدجو قیزر نب دمو یلعو دعجو نیسحو راعو نایفسو مثیهو هللا دیبع و
 | ن هللادبعن دجا و قیزر نب بوبا ن ناهلس هکرانلوا قیزر یرادج پا دوخاپ
 ۱ نیسح و بیعصم ن نیصال ان رهاظو هړس نا ساقلا دیس و هللادبع دزو قیزر

 | دمو ردشلبا تیاور ندسابع ن هللادبعن ىلع هکقیزر وبا و بعصم نب دج نب
 | هک لالا لیبشالا نوقزرنن باهولادبعم دجاو ردهبرسک كنار هکنافزرنب دج انب
 | یاذاولکلا هللاقزرویمرلا نوفزر نب یلعن دمو ردندنب رخاتم رد هلباهموعشمیار

 زا یلحابلا قوزمو یصملا قوزرمو یسوم ناو مالس ناو دوسالا نب هللاقزرو
 | لاعتفا ( قازترالا ) ردندمالعا *اطع مارک نئدحم هلدلاب رلنوب یهتلا قوزمو
 ۱ (یاتسرلا)مهقازرا اوذخا اذا اوقرئرا لاق ردهنسانعم قلوا هفولعو قزر هدننزو

 | ندارفو داوس نالوا هدنسهروب رهش هکر دیفدارمو هدننزو قادزر (قادسرلاو )
 | یعاهستیالوو لقشم یباضق یاعس رونلوا رببعت اضقو لیا هدرجالطصا ردنرابع
 | لاترقو یلروغلبو زوقکب قاتسر كرادکسا نالوا نمهاک رارف الاح الثم ردلغشم

 | هبیاون رلنوبو ردنرابع ندنداوسو ارف رتاسو یبوک یضاقو ی وک یلنابدرتو هلیشو |
 | رادکساو یلبا رادکسا الثم ردکءد قاتسر اضقو لیا هدبیک ر ناسل ر دمسقنم ۳

 | تیالو تاقعلا رئاس عم ر ونلوا رابتعا قاص» اضق و رهش ر وئلوا ریبعت یماضق
 قشم ( قشر ) ردی رعم یسراف یائسور قادزرو قانسرو رونلوا رابتعا ق

 لبثل اب هقش ر لاق نوسلوا هنسن راسو قوا رد هنس انعم قثآ هدننزو

 هقوا نالئآ ردسا هلبرسک كنار ( قشرلا ) هب هام راذا لوالا ب ابلا نم اقشر
 نیم ر اولاق ةهجق مهلك اوم راذاف رونی د هنهجو تمس نالت قواو روت

 كنار هدي وب ر ونید هند د رزح ف ندا ر وهظ نڪ راز اپ یزابو افشر

 هدننزوهفاج ( ةفاشرلا ) هربرصیا هتشروهلق قشر تعم لوقت ردزناج هدهلیصف
 انا سماخلا بابلا نم ةقاشر مالفلا قشر لاقب ردهنسانعم قالوا دفلا قشر بوبحم
۳ 1 0 



 أ مدن زو نام (ناقحر )رول هداز تبحر ینآ ردیعا بیط هنوک رب نیخرو یفاصلاوا
 | یتغوط هزات هک رد هنسانعم جدر هلنبتصا ( قدرلا ) ردعضوم رب بیرق ههیذم

 | ؛دنزو رهوج هللا همجح لاذ ( قذورلا ) رونید هنسهلضف كغالغواو كنیزوق |

 | یزوق شلوا نار ههل هلیتسوب بونلشخ هدوص یساو رونید هیرد شلزو |
 م شلوا حط هلیطالخا یک قسرنبو طرعسلا لملا یا قذورلا انلکا لوقت رونید هننايرب |

 | ردییرعم یمراف هدورو هک ريد مجرتم رولک قداور یعجج رونید هنسهلوتم همرواق |

 | بنع رونید هنمزوا تیا هلیرسک كنار ( قریرلاو ) هدننزو لتیص ( قربرلا )
 هدنسحا ونوفا رطا#ل رهشهلنوکسكن هم یازو ی كنار( قادزرلا )هنسانعمباعئلا |

 روتلواریبعتاضقو لیا هدزعاسل هک روند هنکلئش ثرابع ندنسارفو داوس نالوا |

 | ( قدزرلا ) ردهلدبم ندنیسءاز رونید ید قاتسر ردیرعم یمراف یاتسروو |
 روند هتسهرص كنبراجاغا امرخو هنرواطو فص كتعسق ناسنا هدننزو رفعح |

 اقلطهلمسک كنار ( قزرلا ) ردیرعم یمراف تسر رولوا شازید یراو رطسم |

 ریثک قزر 4 لاقب رولک قازرا یعجج ردعسا هکر وند هثیش نانلوا عافتنا هلیسیدنک
 [.تسعن ع هدنتفل هزاو هلبسهقالع .تییبس .رونلوا قالطا هزومنیو هب مفتنام وهو |
 | لاق ک رکش یا [ نوبذکتمکنامکقزرنولعجو ] یلاعت هلوق هنمو رولک هنسانعم |
 ۳ دایر حان کییصز نولمجم لیقو دانعلالع مکفرر رکش لبقوحراشلا |
 | | هدیراج ربغویراج *اطعاضعبهدعب ردعوضوم هروم یانعمقزر هروک هنناكبغار |

 1 هدنسانعم بیصن اضهبو نوسلوا یورخا رک و یویند كرک رولوا لامعتسا
 هکوب هکر ونلوا لامعتسا هدنوقو هادغ نالوا لصاو هفوح اضهبو روئلوا لامعتتا

 ۱ نالک ندلیا هکر دلثم هدننبب كرت هک هتن روند شولوا هدیک رو یزور هدیسراف
 ۱۴ روتلواقالطاهرطم نالوا تاب داع اضعبو نارو وک هدنتفو هدهسلوا نوا شولوا

 ۱ رونبد هثیش نالوا هبعفتنم هک رد هنسانعم قزر هلیسهینب لوعفم مسا ( قزئرلا ) |
 . اقزرهلاهفزر لاقب ردهنسانعم كمربوقزر ردقبتح ردصم هلیعف كنار ( قزرلا )
 ۱ ينيدلوارسا هلیرسک كنار هروک ناب كحراش اقزر هیلا لصوا اذا لوالا بابلا نم
 قزر لاقب ردهنسانعم كلبا رکش هنمعن ندنتنل دزا قزرو رولوا ید ردصم ېک
  ردهنسانعمتكمربو قزر هرک رب ردهرم انب هدننزو هر ( ةفزرلا ) هرکش اذا االف

 ۱ . .قالطاهرلهفولع نانلوا نییعت نوجا رکسع تافزرو هلناک رح رواک تافزر یمجج |

1 

 قالطاهمدآ وللابقاو تخ ( قوزرملا ) مهم اعطا یا مہناقزر دنا ذخا لاقی رونلوا

 | نوزو فیغض هللا هددشم یاب ( قزارلا ) دودج یا قوزرم لجر لاقب رونلوا
 | نوجخدلوا مصص هنفرط قزار هلنمالوا یتردق هباستکا روئلوا قالطا همدآ

  لحر یناا هنمو ردقح هلوا قازر یرلک دید قازر هدماش رونید هنمزوا قمر و

 ۲ قازر
1 

۱ 
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 هدنن ز و لعفت ( قیرتلا ) ةمصشمیا ةقبیم ةزبخ یتمعطا لوقت روند هکر وحشفلوا ۱

 هتفلعت اذا قنع ق هتف رت لوقت رد هنس انعم قغقاط هلوی یک هدالف یهنسنو ۱

ppsهلنیتصف ( قترلا ) هقنف دنح لوالا بابلا نم افتر "یشلاقئر لاق  

 ءاقتر تناك اذا عب ارلاو بابلا نم ةقن رو اقنر ةأرملا تقر لاقي رد هئس اتع
 هیملوا لباق یعاچ ادم روع نالوا كشت یعرف هدننزو ءارج ( افترا ) 8

 ریبعت قلصا هدیک رت هنلوا كد یربغ ندکیلد كحهدا لو هدنحرف لوفلع

 لابلا الا اهل قرخالوا اهعاج عاطتسبال قترلا ةنبیا ءافتر ةأرما لاش رونلوا ۳
 ذوفن هلنلوا كشت یم هنوا نکل بولوا لخدم هروکهلوا لوق هکربد میرتم ةصاخ |
 ردشل:ارمصح هینا لوف یزرطم هیلوا لخدم الصاهروک هینالوقو هیلوا نکع ۱

 رولوا ثداح هدن راحرف كنهقاو كناوسن شعب ردشیشر هک ردراو هلغع یتدر |

 هروک هنا كنیز رطم یک كل هد نالوا ثداح هدنرل هباخ كم دآ شعب

 رد هنسنر یک مرورودمردبا روهظ هرکصندکد روئک دلورلوا هدر اکیا هنداحوب

 رد هنداحر عنام هرکذ كولس هروک هنناسب كن زرطم یدو ردراو نرف یخدر

 بودناروهظ هدن ګا كح رف هکر دکیکر ب یسهدام ردهفتنهمحدوخاپ رد هظبلغ هدف راي
 هد زرط شید رد هدامر هلغعونرق هروک هنناب تنها بحاصو ردیادس یذفنم

 هدننزوباتک ( ینانرلا ) ردراویلکحا هدنبابحاکن هدهیهقف بنک كرلئوبوردکیکرب
 (نیرسلاةفت ر)رلرولآ هبهقرا یک راجهک زونبد هزب هچراپ کیا شملکید هنبرب یرب

 ( قوترلا ) ردیدآ نايل رب هدنع نحم هلرسک كنهددشم هارو نیسو یم كنار ق
 فرشو نعو ندنناجو براقاو تربشع :كمدآ رب هک روند هب هعنم هلبع كناو 1

 هروک هننایب كحراش فرشو نعو ةعمق یا قوتر یف هنا لاقب ردنرابع ندنبانجو
 ردفرص طاغ یره ةعنحلا هلا همعجم یاخ هداروو ردقتر یدرفم اریدقق

 (قیحرلا)مأتلا اذا *یفلا قتترا لاقب ردهثسانعم كعشتب هدننزو لاعتفا ( قاتنرالا )
 هنلضفادوخای هننالوا شوخ كب لوق یلع رونید هرجن هدننزو قبح هلا هلمهم یاح 0

| 

1 

 ردهبانعم وب ید قاحرو رول وا ریبعتبات مداب هک روید هننالواقاص یک تي دلانیعد وخ

 ندم وس مظتنمو لصتم هلطابنرا بویمریو لصاف هزوس ماللکلا قییرثو ردیلپاف» ۲

 ۱ ةا دوخاب ردنرابع ندنالوا هدایز كب یمهتشن هلبتهعت قوا کسا هکر وند

 | كع ردتشت بور دشواق یتفش كن هنسن ر هدننزو قتف ( قترلا ) هدلفتیا

 | یرلبدرونید هبهحرفنالوا هدن رلقلارا هرلقمر رد لاف هکرذدما كنظفل هقن

 | قلواهاقر نوناخ ردهلنیتعف هکیکقتر رولوا ردص هقنرو هلببسح قلوا كد

  سلاخاوا اهلضفاوا ايبطاوا رجلا یا قاحرلاو قیحرلا هاقس لاب هدننزو بارق 1
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 ی.هنسل رب هد زو لعافت ( قواذتلا ) ةیم دعب ة  هقاذ اذإ هق وذت
 حارا اوقو اذن لاقي ر دلمعت سم هنسانعم قمشلآ بوئوص لا ندفرط ره

 اهولواتت اذا |
 یزواتیا هکردیمسا بلعتلا بنع هدننزو رفعح ( قررلا ) (* ءارلا لمف «) ||

 هبا هجم زوا لوش یک ېیا هلی وط هل رسک كنار ( قب رلا ) ردتابن یرلکدید |
 | هنیرلنوب یدراو هرص كغالغواو كنبزوف ینرب ره هلغلوایرلکلبا اجاجهکرونید ۱

 قب را عج هلیصفو یک كنار راربد هقب ز هنکلیارب ره رلردا دنب بوروجک |
 | كنالف هک ردندانعموب یک لابجو باحا رولک قابرو قابراو هدننزو بنع رولک

 | لح نولوقب راربد هنقیر لح هدرب كحد یدلیا "جیرفتو عفد ین رکو ردک نالف |

 ینویب كغالغواو كنب زوق هدننزو قبس ( قبرلا ) هترک هنع جرف یا هتفر
 | لوالا بابلانم اقر یدابا قبر لاقب رد هنسانعم كمرودک هب هش ر نانلوا رکذ
 | هب هطرو ر دوخاپ هشيا كش هربجرب .یمدآرب و ةقبرلا فا هسأر لمح اذا یناثلاو

 | یصق كنار قب رو هعقوا اذا مالا ىف االف قبر لاق ردلمعتسم هنسانعم قغارغوا |

 | هدش اذا اقبرو ار هقبر لاق رد هنسانعم قلغب بوکح مکح یهنسنرب هل مسکو |
 1[ هشیا كش هربحرب هک رب ردع واطم ندنظفل قبر هدننزو لاعتفا ) قابترالا (

 | هعقوا ىا قبتراف مالاف هقب ر لاقب رد هنسانعم قمارغوا هب هطرو رباب قم وط
 ف یبظلا طبترا لوقت ر دلمعتسم هنسانعم قملتوط بوشايا هغآ وهآ و هبف عقوف

 یزوق شهاغب هلا هقب ر نانلوا رکذ هدننزو هنیفس ( ةقيب رلا ) قلع اذا یلابح
 | یصف كنءزمه ( قبرا ) ةقبرلا ف ةقورم یا ةقير ةمچب لاقي روند هغالغواو |

 هدزاعح هدننزو ریبز ( قبر ) ردیدآ هب رق رب هدنساضف مرهم ار هلم كنابو

 قیرلا ما ف عقو لاقی ردیس هینک هیهادو تفآ ( قیر ما ) ردیمسا یداورب |

 رونید هبیا نوزوا قصیلغاب نوسیف هل مسک كنات ( قي رتلا ) ةبهادلا یا |
 ردهنسانعمقاخ؛ هليا هقنر ینرلنوم كغالغواو كنبزوق هدننزو لیعفت ( قيرتلا ) |

 ىعب بی رف نع دلت ايناف یابرالا ؛یهیا * قبر قبرف نأطلا تدمرءلثلا هنمو

 نوا قلخ؛ یرلیزوف ی دناچ بولک یرامروغوط بوب وب یرا ه« كرلنویق |
 ارب ز ردهنسانعم رظتنا هک هلو راربد قنر قنرهدنسق یصکو هللا راح یرلغاب
 هرکصن دک دلبا راهظا یتمالع قمروغوط یک كمروتک دوش هنس هم یعسف یحک

 لوا لثم هلورارید ید قمر قمر هدنویورربو هلصاف رادفمر, بویهروط بقغرد |
 و یا لثمو رونا وا نم ی هنس ۱ ناسلوا ین( هلا د دلم ام راظتلا
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 | ٌكمالو ىم كلاذ ( یاذلا فورحلا ) امهفرطیا نانسلاو ناسللا قلوذ هناك لاق | "

 | هک رونلوا قالطا هف ورح ندا رودصو جورخ ندهغشو نال قرط هلئوکس 4 |
 | زدب رافرح نونو "ارو مال هک روند هبقلوذ هنجوا ردت رابع ندفرح یتلا لا |
 ۱ ندرلفادود هلبحوا كناسل راتو ردب رلف رح مو ءافو هاب هک روند هیهفش هنخ واو ۱

 | جرح رر, هنر ره كن هیقلوذ قورح هیوببس هکربد حراش رارولوا یشانو جراخ |
 | یندیوثل هرلناو یدلیا رابتعا جرخرب هنجوا یرطفو هارفو يحصو یدلیا رابتعا |

 | هکردجردنم فیطل رسرپ هدهتس فورحوبشاو روئلوا تبسنهننا شید هک راررد ||
 | هدیکو نلوالاخندن رب ثرافرحوبهتبلاهلک ن الواد رج یماجنود رجم یعابر ندهیرعتالک |[
 أ هک یماجنو يعاب ررب سپ یک لج رمهو بعطرفو ٌرفعج رونلوب ید جواو ییا |

 | نالوا لیحد هب رع مالک بوم وا لصال یرع هل و فرحر ندرلن وب هدیآ

 | یانو یعابر هکرونلوا قالطا هتبصء هفورحادعام ندرلنوب نونا رولواندنالک 1
 ۱ ( قلذلا ) ردموس صواو هنیربءاف هدناهما رتاسنکل ردکعد تم ندنسانب ا

 | ءاسااب طولخلا نللا یا قل ذلاب اج لاش روند هدوس قش راق هللا وص هدننزو |
 | یس دنک هنردلنمبرمد هللا سالفا هک ردهسکرب ندنس هلیبف سعشدبع( قلذملانا)

 | لات هب هنسسن كج هدبا قم ردس کلهر ب ینعب هبهلیل تی یدادجاو هبا هنو |"
 | هدننزو لامفنا ( قالخالا ) « قلذلا نام سلفا « لثلا هتمو یدبا راشمانوا ||

 | قلذ هلراص اذا نصنلا قلذنا لاقي رد هنسانعم یقلوا وان ادب یجوا كنلاد جاغا |

 أ یالم یا قلم لغو لاقب روید همدآ .قاتلی هدننزو:سلع:( قلم لا )و
 | ناسالا دیدح فيفخ یا قلمذ لجر لاقب رونید هبسک ناسللا دب دحو فینخو |
 | ددسح یا قلمذ فیس لاش روني د همق نیکسک شل و یغازو شو ||
 | لاسقب روند همدآ نيلي وس زیت زین یزوس هلیصف كمالو كلاذ ( یاقلم ذلب ) ||
 | همدآ رونخسو عیصف هدننزو یملع ( قلم ذلا م الکلا عیرسیا یناتلمذ لحر |[

 | شوخ بوئلقنلب هدنن زو هحرحد ( ةفلمذلا ) میصفیا قلمذ لحجر لاقب رونید | ر

 | قوس ( قوذلا) هفطالو هيلا قلماذاانالفقلمذ لاقي رد هنس انعم كلیا كلبح دمآ |
 هباه ( ةفاذلاو ) هلبحف كيم ( قاذلا و ) هدننزو باص“ ( قاوذلاو ) هدننزو |

 | همعط ربتخا اذا ةقاذمو اقاذمو اقاوذو اقوذ هقوذب هقاذ لاق رد هنسانعم قمناط
 | ردلمعتسم هنسانعم كمکج یتشب رک تاب نوا كم هند یکلکبشوکو ینکلکیو |

 | قح هبداط هدننزو باصس ( قاوذو ) ارایتخا اهرتو بذح اذا سوقلا قاذ لاق _
 | ایش یا اقاوذ قاذام لاقب هنمو رونلوا ریبعت قلمداط هک رونید هئیش هصلرح
 | ندهنسنرو قاذف هنقذا لوقت رد هنسانعم قمردناط هلل رك كنهرمه ( ةفاذالا )

 | یا ۱
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  ۱موعساقلذ لاقب ردلمعتبم هتسانعم قلق نوز بودالقرا و هددح اذا لوالا بالا

 | اذا رتاطلا قلذ لاقي رد هننسانعم قم هنغاص شوقو هفعضا اذا انالف موصلا وا

 ! اقيلذ ناك اذا ناسللا قلذ لاقب رد هنسانعم قلوا نارنخسو غيلب ناسلو قرز |
 | هب رب نالوا نیکسک تئبشره قل ذو قلطلا یف رک ذیس اک رولوا فعو قل ذو |

 | لیعفت ( قیلذتلا ) ردتنل هلنيتحف هدنوب و روند ید هقلذ ؛یحس اک رونید

 || ینمسق تآوهددح اذانیکسلا قلذ لاقب ردهنسانعم كولنيکسک ییهنسنرب یخدوبهدننزو |
  ۱وص ويد نوسغح هنس هوب رلکو هرع اذا سرفلا قلذ لا رد هنسانعم قءردنارب

 قالذال ) جرخا هرجح ىف ءالا بص اذا بضلا قاذ لاق رد هنسانعم كکود ( |
 هددح اذا هقلذا لاق رد هنسانعم قلق نیکسک ی هنسنرب یندو هل رسک كنهرمه

 ۱ قمهنغاص شوقو هفعضعا اذا هقلذا لاقب رد هنسانعم ققلنویز بودالقرآ یدآر و |

 | | ردهنسانعم كلبارا رقیو برطضم یمدآ رو قرز اذا ریاطلا قلذا لاق رد هنسانعم |
 ا هءاضا اذا جارمسلا قلذا لا رد هنسانعم قم ردنای وا عارحو هقاقا اذا هقلذا ل ةي

 قلذا لاقب رد هن سانعم كکود وص هنس هوب ید نوسقح هرمذط رلکو هدقواو ۱

۱ ۱ 

| 

 أ

 |  كيللنیکسک هنسنرب هلنيتحف ( قلذلا ) جرخل هرجح ىف ءاملا بص اذا بلا
 اذا عبارلا بابلا نم اقلذ نانسلا و ناسالا قاذ لاقب رد هنسانعم قل وا نیکسکو

 | ءاضا اذا جارسلا قلذ لاقب رد هنسانعم كمرب و قلندبا بولاي وا غارجو برذ

 9 قلد لاش رد 4 سانعم قمقح هرب لبح مالمو جسم ندلاسموق كب یمسق رلکو

 ۱  یقلوالحولوا ندقلزسوص هسکر و "الا نيل ىلا لمرلا ةنوشخنم ج رخ اذا بلا .
 | فتك ( .قلذلا ) تولا ىلع فرشا اذا شطعلانم نالف قلذ لاقي رد هنسانعم
 روند هب همم نیکسک ردرلغصو ندعدار باب هدننزو رجا ) قلذالاو ( هدننزو

 همدآ رون ولتحاصف ولتقالط قلذو دیدح یا قلذاو قلذ نالو نانس لا

 یعجج كنسهلک قلذاو ةقلذ ةأرعا لاقیو صف یا قلذ بیطخ لاقب رونلوا قالطا
 ۱ یغدو هدننزو هقاج ( ةفالذلا ) داد- یا قلذ ةنسا لاعب هلیع كلاذ رولک قاذ
 اإ اذا سماخلا باتبلانم ةقالذ ناسالا قلذ لاقي رد هنسانعم قلوا نیکسک هنسنرب

 ۱8 قنع ( قاذلاو ) هدنن زو درم ( قلذلاو ) هدننزو ریما ( قیلذلا ) ادیدح ناک
 قیلذ ناسل لاقی یک قلذ رولوا فصو هناسل نالوا نارنخ-و عیهفو غیاب هدنزو
 هکر ولوا هاك قیلذو قلذلاو ةقالذلا نيب غیلب دیدس- یا قلذو قلذو مم اک قذو

 (یلوذلا)عیصفیا ةقبلذ ةلبقعو قیلذ بیطخ لاقي رولوا فصو ىد هلال بحاص

 هنب رب نالوا یصسکو نیکسک كن هنسنره دوب یک هقلذو قلذ هدنن زو رهوج
 هد>یا هتلوذو هنفلذو نیکسلا قلذب هعطق لاقب یکیرغآ كحمقو كغاح رونید

 سس ی ح سم سی سو

 سس

 تیم مس



 ۱ تاک فرش نوا نر بو ندنرب نەت ینهاوقنا قا ازا هيف كلاد

 نانخ هل و رخ هعزلتبل هغازا اذا اقد هد هقاد لاق رد هنتسانعم قم رآ

 اعاد هلادمعف

 ىة غا یعنق شوف هدنننزو قرف ( قرذلا ) (+ ةمجعلا لاذلا لصف )۰
 ( قارذالا ) قرر اذا یاثلاو لوالا بابلانم اف رذ راطلا قرذ لاقب رد هتساثهم

 قوق دنحرب و قّرذ ینعع راطلا قرذا لاقب رذ هنسانعم قرذ هل مسک كنمرمه

 ۱ ) قرذلا ( قرذلا تسااذا ضرالاتقرذا لاش ردهنسانعم تمروتب تاب یریلکدید

 ) ىرذملا ( یدنلوا ناب هدنسەدام هکر وند هنان ی رلکدند قوقدنح هدنزو درص

 ( قرذتلا ) قیذعیا قرذم نبل لاق رونید هدوس شعراق وص هدتنزو مظعم
 ه دننزو لاعتفا هلل رمسک كنهددشم لاذو كنهرمه ( قارذالاو ) هدشزو لعفت
 بولوا موس هدنناونع هب تلعک | تفرذاو تقرذتو ۰ درا عیجج هچرک
 هرس اقلطم هلکلبا حب رمت ىل وعو لعاف هلن رابع لحكلاب ةأ 1 حراق
 ینیدلوا هنسانعم كلتا لامعتسا قرذ هدام یاضثقم نکل ر ولوا هنسانعم كقکج
 نوا یوادنر دابن یراکدید قوقدنح هرزوا روک ذم هحو هک قرذو رداکد نح

 یردن هاها ادعس لوف تشرع هلن نکل ر واک هریک یک ف ی اف
 قعص ( قفذلا ) رتنمرلا قفلوا طبتم هنتساتعم كاج ةمرام هز وك یارذاو

 تابلانم اقعذ انالف قعذ لاقي رد هثسانعم نتلکدب بورقبح ی هسکرت هدننژو ۱

 روید هوص ولزوط هدنشن زو بارغ ( قاعذلا ) هع نفاو هب حاص اذا ثلاثلا
 ) یولعذ ( لئاقیا قاعذ ءاد لاق رونید ههنسن لتاقو قاعزیا قاعذ *ام لاق (

 هکت هروک هنناب كحراش ردیدآ تان شوخر هبش هبهصار هدننزو روفصع

 هرابشنآ غده زتو تسح حر زا فیقخ قولعذو ردناب یرلکدد یلاقص

er.كح وکر ۲ ح و رلا فیش نا راطا یا قولعذ مالغ لاش ر وند  

 راط ی درغا قرهلوا فیفخو تسحو روید هراتنم عون رو ردیدآ نفصشوق 1

 مسر هلی راجع نضصلان» مغلا ةقيصلا ةيفحلاو فلؤم رونید هنوبق یثید نالوا _
 ساحر ارهاظ نوبق هنوکو ید لوا هجرت هر زوا روک ذم هحو هلکملا

 هنغ هللا یطر ردیدآ يحلف كصاعلا ن دیعس نب دلاخ قولعذ و ردنويق

  ریسنو ردندناسک قجهرغاچ نوجا قغاص ىع ناوُیف اررکم قولعو
 ( قادقذلا ) ردیفدامو هدشنزو قورغ ( نو رفذلا ) ردندنیعبا قولعذ
 : لاقی روند همدآ ناسللا دیدن ندا ملکت زات زات ه دتشن ز و راثرث هلفاف

 هدنل زو قلخ ( قلذلا ) ةلحت هبف ین لا ناسنللا دیدا یا قاذقذ لنخ ر

 نم اقلذ نيكستلا قلذ لاق رد هنسانعم كلنیکسک ب ویا ینس هل وقم یا

۳ 

 حس 6 رت



۱ ۸۰۲ 
 حر

 و ری تام قم بوو ند ر ی وصو مداد ادا ثلاثا بالا نم |
 اغارفا هغ رفا اذا لا قهد لاش ر ولوا د هلخلوا هنسانعم قلاش و

 لالا نم ةقهد ىل قهد لوقت رد هنسانعم كمرو هنسن كوپ رب همدآر و ادیدش

 راطر دوخای قمارغوط هدرخ هدرخ بورق یهنسنر و اردص هنم یاطعا یا |

 ۱ هدرغواهعطقو مک اذا "یشلا قهد لاق رد هنسٍنعم قمقمص كب بوردصق هر

 | تنمزمه ( قاهدالا ) هبرض اذا انالف قهد لاقب رد هتسانعم قمروا و ادد شب
 ١| لاقب و هءالم اذا ساکلا قهدا لاقب رذفدارم هدلوا یانعم یکیا هلا قهد هلل رسک

 | هلا اذا هقهدا لاقب رد هنسانعم كمردوبا و ادیدش اغارفا هغرفا اذا ءاملا قهدا
 | هدننزو باتک ( قاهدلا ) روئلوا قالطا هلام هجراپ رب هدننزو هرم ( ةةهدلا) |
 | ةثلتع یا قاهد ساک لاقب رونید هغادرب نالببوص یردب لوقیلع هغادر ولط ز

 یرسک كلاد ( ناقهدلا ) ربثکیا قاهد هاملاش روند هبوص قوح و ٌةعباتتموا
 هفوط هلنینصف ( قهدلا ) ردن ون باب یر کد عقوم ردي رعم ناهد هلبععو

 ر رب د شا هدیسراف رلردبا باذع بوردصق ینرافایا ؛لرلم رحم اک | هک رونید

 لاد و ترمه ( قاهدالا ) قاسلا ام نمغي ناتبشخ ودو قهدلاب «ةاس نم لاقب
 قعشقص بوشیریک هنیرپ یر ندننرتک هننسنرب هدننزو لاعتفا هل رسک كنهددشم

 ( قهدلا ) شعب ىف اهضعب لخدو تمزالت اذا ةراجا تقهدا لاق ردهنسانعم

 لاق رونید هبهنسن شذوا هراب هراب بواریق هلنعشقص هنر یرب هدننزو لعذقم

 بوشیاپ هنسیرد كنهباد هدننزو هحرحد ) هتل هدلا ) رسصتع» ییا قرد "و ی

 اذا ةیادلا دلح قاهد لاقب رد ا قعزاق ردق هجلوا ك شرویس ېک شاب زاط

 یار و ط بوریق یب هنس رب هدنن زو هح رحد ) ةقيهدلا ( سا هار یتح هتاص هدخا

 ل ب رد د هستم قشم وب ۱ یشیریکو هعطف و هریک اذا "یشاا قهد لاق ردهنمانعم

 | قاي شوخا لوقىلع قعای مالمو زا و شوخ یاهطو هذيلا اذا رتولا قمهد
 ۱ نکل هدوحګ موا هنىل و هققرو هبیطاذا ماعطلا قمهدلاه رواوا دخ هل ءلوا هنسانعم

 ۲ (قمهدلا) روند هغاربط قشء وب هدننزو حر زلع ( قماه دنا ) رد راو رظن هدندب دص

 زا و و بطل و زود بولت وب لزو رک تداغب هکر ونبد هقوا لوش هدنن زو جرحدم

 7 روند هقوا قالتحو نما یوتساا تبوب۶ ن یا قد حدق لاش هلوا

 ٣ | لاقب رونید هماعط نالوا شوخا بوبلوا لزوک یخطو قننم یا قمهدم حدف
 1 یا قمهدم بز رولو ۱ و هباتک 1 فی ۳9 دود رب یا يقرب

EAماعط ةقمهد یدلوا تشاو یشاد ندنتغالبو دلتا رد ءمقل یبعقفل زدم  

 (قیدلا) ردفدارم هدن رلانعممیچ و هدنن زو 4۶ د ) ۵ ره دلا ( دف وام ندح دق و

 »+ ۰۰-۰-۰۰ مد تتت کج یت حک
 ٣ كلاد



 ۱ هد زو لعقت ( قندتلا ) اابع لع نورتتم یا قند مه لاش رد قئد یدرفع

 ۱ لاش رد هنسانعم كلا هغلابم هدسسج بوردشارا سهوا كنهنسن ر

 ۱ قمق هلتقد نامز رفاو بوکید زو ڪڪ هب هنس رو هاصقتا اذا "یفلا قند

 قلوا نیش هبورع شنوک و همادا اذا رظنلا هيلا قند لاش رد هنسانعم

 | ندتنع و درد هدهرهح و بورغلل تند اذا سعشلا تشد لاش رد هنسانعم |

 ههحو قند لاقب ردهنسانعم قلقرا بولوا ادب یرثا لازه یشان ندنلعرب دوخای

 ردهنسانعمقغاب ورجما بونلروفح زوکو ضرموا بصننم لازهلا رثا هیف رهظ اذا
 هدننزو هحاعس ( ةقاودلاو ) هدننزو قوذ ( قودلا ) ثراغ اذا هنیع تند لاق |

 لاغ ردهنسانعم قلوا نغمکبسو قجا هلیع كرللاد ( ةقوودلاو ) ( قوودلاو ) |
 بویلقرآ راوطو قج اذا لوالا بابلانم ةقوودو اقوودو ةقاودو افود لحرلا قاد
 بوقت ندندوس تكن-انا تكشوکو لرزه اذا لالا یاد لاقب ردهنسانعم قلوا نوز

 قنس تح اهنع لدع اذا همانع نبالانم لیصفلا قاد لاقب ردهنسانعم قالوا نما |

 رادلعاف ندلوا یانعم ( ق رز ) هقاذ اذا ماعطلا قاد لاش رد هنسانعم قعاطو

 | ففرفو كنعون رک رونید هب هنن اهبکو تفمو رونید همدآ زغمکبسو قحا |
 هل نغال یا قثا قئاد عاتم لا نوسلوا ندنداسک دوخاب ندنفلزوحوا هلیبس ۱

 لوقت ر وند هب یثاوم شق ندفلع هدننزو هلیکم ( ةقدلا ) اداسکوا اصخر
 ردناکم مسا هلیعف كوم ( قادلا ) بالا اهذخا اذا ةقيدم یهف كغغ تقيد ۱

 | اهلا یا اا قادء لاش رد نا ندماعط قود ارهاظ روند هر یید رک كنالب

 [ ةقود هب لاقب ردهنسانعم یهابتو داسف هلیصف كرالاد ( ةبئاقودلاو ) ( ةفودلا )
 كنه رم ) ةقادالا ( هنسانعم تهالبو قج روند هغلزوغواو داسف یا هبناقودو |

 : اذا هلاوق ادا لاق رد هنسانعم قعاشوق هروح بج یفارطا ڭنەنسنر هلل رمسک

 | لاقب رد هنسانعم قمرابق ب وشیش نراف هدننزو لاعفنا ( قابدنالا ) اوطاحا
 ۱ لقب رد هنسانعم قمریق هدن زو هحرحد ) ةقدهدلا ( تنا اذا هنطب یقادنا

 لأ بوربق ىنراکک كنا هل رکو یحف لالاد قادهدو هثدهدو هرسک اذا * یلا قهد

 هماظع رکو هعطق اذا اقدهدو ةهقدهد ملا قدهد لاق ردهنسانعم تا

 تقدهد لاقب رد هنسانعم كمرد-شنود هئوا یرب نکیا رانیق تا هرحا هرصنو
  هنسمانبق كکل وج هلبعف كلاد قادهدو تلغ اذا ردقلا ف تراد اذا ةعضبلا
 , كمن یو نیئرج كبو اتلیلغ یا ردقلا قادهد عمسپ لاقب روند هنشیانیقو

 نانلوا ریبعت كنلو كعفلا ء وسا وهو قادهدلا اذهام لاش ر وند هکل وک
 یصف كلاد ( قهدلا ) قنعلا قوف وهو قادهدلا یثع لاقب رونید هشي ورو

 اتهد ساکلا قهد ا 8 هنسانعم قم ردلوط یاد رب هیت وکس تا ۲



۸۰ 

 یندندربک همدردن رعم ندنظفل همد ید ردنکروک یجرومد هک رد رعم ید دادالا

 (قومادلا)رولوانوعاقرف ندلواقمد"اه یک هدنرخآ هروکهلوا رولو|قلوا برعم
 یشن هک ردب رعمند ریکمد ید وب هکر د حراش رود هن وک یس ۱ تباغب هدننزو قولاخ

 ۱ ( قودلاو ) دننزو بحاص ( قمادلا ) ادح راعیا قوماد موب لاق ردکعد نوط

 قومد وقءاد" شلاق هلوازعارب 4شب االصا هکر ونده هنسن شلوا هاتودسافهدنزو رویص

 ۱ هو كحءربک بولیقوص هلیس هش لوعفم مسا ( قمدنملا ) هیفربخ ال دساف یا

 | هدتنزو طبالع ( قلامدلاو ) هدننزو طبلع ET هنسانعم لخدم روند
 یک یغلاوب هعلق هدسزو جرحدم ( قلمدلاو ) هدنن زو روفعع ( قوامدلاو )

 قلامد همدا شلواشارت یکی هلتتسانم و رونید هشاط قلاوب رودم نیجلاپ زودود
 قالطا هجرف لوب قلامدو ةقولحیا سارلاقلامد لحر لاقب رونلوا قالطا سأرلا
 هکرونبد هراتنم عونرب هدننزو روفصع قولمدو مساویا قلامد جرف لاقب رونلوا
 رثب هدرارب ولنج ولریاچو هدرللابموق رولوا رغصا ندنابن یرلکدید نوحرع
 هدننزو ریما ( قیئدلا ) رددآ هدلب رب هدنس هیحا ورم هلیصف كلاد ( ناقنادند )

 نوا ثكعروک یهلوقم نامهم هکرونید هغ رح رادمو کو ی رج لوش

 لا هلوا رذیا لکا هدنندیآ یآ بویغاب قشا رلهیکو هجررکلای رازدنوک یاعط
 فيضلا هارب الثل رمقلا ءوض ىف ليللابو راهنلاب هدحو لک اب ناك اذا قید لحر
 قجا یا قناد لحر لاش رونبد همدآ نغع و قجا هدننزو بحاص ( قنادلا )
 ۴ لوزههونوز نالوا هدیاملع ندلا رهو فعصطو هسانعم قراس روند هبیرغ وا و

 ۱ رد هصح ر هده صح قلا هکر وند كساس كمهردرو رواد ه هقان و همدآ

 ۱ ردعابشا هکهلیسهدایز فلا رونبد یخد قاند هکهتنا رد هدزنابز هدهلصفكنوت هدنو و
 مهردلاسدسوهو افءدو اقناد هنم یطعالاق رونلواریبعت كند هلشرحم هدرغاسل
 ردکعد تكح هناد هلا ربغصت یقاک ردىس راف هکر دب رعم كناد هروک هنناب تكح راش

 یمجكنوب ررصفا ها هرویکم نو هروک هناي كن ,هزا : هدحابصم

 لعافهو لعاوف هکیدبد رلصعب و هلا اا رد قیناود یمجب كنهحوتنمو رد قناود

 هسکرب هدننزو دوعق ( قوندلا ) ردزناج لیعافمو لیعاوف هدرلهج نالوا هدننزو
 لا ردهنسانعم كإلا لاغتشا و لزنت هروما تاودرخ بويعا تمه هروما ؛یلاعم

 هرم( ةقندلا ) رومالا قیاقدل فسا اذا لوالاو یناثلا بابلا نم افوئد لحرلا قند
 (قندلا) رولوا هرحایادعب هکر ونید هدش هناکییراکدید ن ا قومرق هدنبزو

 هنرج و یجآ و رغصا و كل رهجا نده رآ رد رکذید هح ولد 9 ليش هلنینصف

 ( قندلا ) ردیدآ هب رق رب هدنهاصف دن وار هدننزو ره وح ( قنود ) رولوا لئام

 ارهاظ روند هرلسک ان ندا قبضت و ریصقت هدنن ومو دن كنلابع هلن

wea, 

 ید رقم

۱ 
۱ 



۸4۹ 

 یدو ERR رولیکح اود و هلکنآ هک روند هد ۱ 0

 ( قودلا ) طعبسلا ىا قحدلا ىف ءاودلا لمحا لوقت ردنلآ مسا نالوا ذاوش

 ( ةةحم دلا ) روند همدآ ويب یر اق ىد تا قوجد هدننزو روغصع ۱
 رد هتسانعم كمروس لیشخ ینعب ی وص يک هز قح هثلوا a هدننزو هحرحد

 یزد ب همجعم ىاخ ( ةفخمدلا ) ةلضلا ءام هافسس اذا ب وثلا قحد لاقي
 ( ق قشمد ) لقثااذا هبشم یف قخد لاقب رد هندسانعم كع روب رغآ رضا هدننزو

 لرهش نالوا ماش تکلع هدعاف راردبا روسکم ینهم اضعب و هدننزو رصضح
 یمسا كروب نم لوق ىلع رداعسم هلیمسا ناعنک ن قاشمد نال وا یسناب ر.دیمسا

 نوسابارطو اج هکربد:حراش راب دید قشمد هلفیغضو رییغن هک یدبا سویقشماد
 هدرصم هدننزو نیطسلف ( نیقشم د ) یدبا یراردار كموقرم نودیصو صجو -

 جرب ز(قشمدلاو)هدنزو رم ح(یقشمدلاو)هدنن زو رفعج(قشمالا)ردیدآ هبرف رب
 رک ذم رونید هناوبحو ناسنا كالاجو تسحكب هدننزو طبالع(قشامدلاو) هدننزو

 قشامدو قشمدو قشمدو قشمد ةماو ةقانو لحرو لجج لاقب رد ربارب نومو | |
 لحر لاش رونید همدآ تسد هريچ كباج ىلا هدننزو رفعح قشمدو عیرسیا |

 ثعرس یشیارب هدننزو هجرحد ( ةقشمدلا ) امهب لمعلا عیرسیا نيديلا قشمد |
 ( قشمدلا ) ةلجعلاب هونئا یا مالا اوفشمد لوقت رد هنسانعم قئوط هلاتشو

 لاقب رونید هنایربو بابک شعثب هدشن وک دوخاپ شعش یرات ات هدننزو جرحدم ۱

 روتسد هربرب رخآ اي هسلجرب هدنن زو دوعق ( قومدلا ) بهصءیا قشدمهاوش ||
 لوالا ب ابلانم افومد هيلع قمد لاق رد هنس انعم كمریک بوایقوص ةتغب سس

 قمربق ینرلشید كمدارب هلن وکس كيمو یصف كلاد ( قمدلا ) نذا ربغب لخداذا
 قخوص هرحا (یشر ی هنسنرو هنانساسسک اذااقمدهاف قمد لاش رد هنس انعم

 هنسنو هيف هلح دا اذا لوالاویناهلا بابلانم اقمد "یثلاق ؛یشلا قمدلاق ردهنسانعم

 ةفرس یا قمد هتلبح لاشو هق رساذا هقمس لاقي رد هنس انعم قل روغ وا
 . ردهنس انعم قلفوص یناهکا نسروتسد هربرب دوب هدننزو لاعفنا ( قامدنالا )
 تقمدنا لاق رد هنس انعم قا ربآ ندنرو نذ اريغب لخد اذا هیلع قمدنا لاش

 لیعفت ( قیمدتلاو ) هلبرسك كنهنمه ( قامدالا ) اسیناکءنع تلازاذا ةكرالا
 هلخدا اذا هتمدوهبف هقمدا لاقب ردهنسانعم قغوص هرحا شر یهنسنر ا

 , كمه هنواای قجاص نوا نانلوا ریبعت هوروا هریجن نوعا قماعشای هل و
 ( قیمدلا ) فكلاب یزلبالثل قيقدلاهبف سداذا نيجعلا قمد لاقي رد هنس | 1

 هل ایتصف( قمدلا)رونید هبهنسن شهلوا لاخدا هرحا هنسن رب (قومدلاو)هدننز زو ريما
 هيد پالاز ری نم يار همد رونلوا رییعت ید هک رونید هبا وه قوغوص

 o4 ۲ كلا و 9



 3 هک ولو ادب ا د ندهووک نما وسا کرد ح راشاه رقاوح تاوصاتعیساذ

 | لاقت رونید هلوب هراکشآو قجآ هدننزو ساطرق(قافلدلاو)هدنزو رفعج(قفلدلا )

 عیرس روم هک ردیف دارمو هدننزو ققنرد(قفنلدلا )میهمیا قافلدو قفلدقیرط
 قمریص ندنیق یمق هدننزو قلخ ( قلالا ) اعیرسیا اقفنلدرم لاقب ردهنسانعم
 ( قلدلا ) هحرخا اذا لوالاا بابلانم اقلد هدغنم فیسلا قلد لاقي رد هنس انعم

 | بولیربص ندنیقهدننزوءارج ( ؟اقلدلاو ) هدننزو روبص ( قولدلاو )هدننزوفتک

 3 هدغنم ج ورظالهسیاءاقلدو قولدوقلد فیسلاق رونی دهمقنالواناسآ و لبسیسمچ
 1 قلوا فصو هفبس یس هلک ءاقلد نالوا ثنّوماربز ردراو هطقسرب ابلاغ هدارو
 .  ند رلیحباج دیدشو دنت هکر ونید هب هدیدش تارا قولدو ردلکد مالم هلهحورد

 ۱ ۱ ندکلرب كب ءاقلدو قولدو ةد دش یا قولد ةرا لاش ردنراتسع ندرلیعفاو

 1 ةرسکشلا یا "اقلدو قولد لاقب روند هپ هقا شلوا هدوسرف بونافوا یرلشید

 ترثک ردیبقل یسعلا داي ز نب ةراع هدننزو بحاص ( قلادلا ) اريك نانس الا
 ر دشحاف طلغ یرل هس هئاطلغ ةرثکل هدارو یدنلوا بیقلت یئان ندنناراغ

 ندر هرزوا نعشد چی بانر یک حلق ہد هب راو تراغ لندن ( قل دلا )

 :دهدنش یا قلد لیخ لاقي رددرغم قلادو قولد رونید هری راوس ندیا موجه

 هب هقا و رخ یرا شید نکل درب هدننزو جرب ز ( مقلدلا ) ةعفدلا
  هبش هروس هکر دي رعم یسراف *هلد هانیتعف ) قل دلا ( رد هدناز یی روند

 عو رب ردب رلکدبد راسکس هدیکرت رولوا روک یتسوب ردبدا روناج كجوکرب
 ردبعو رغشا هکر دندنعون روج لا رارید هوادرز هدیکرت هکردراو خد روک
 1 رد رومس نالوا هدنشالو رزخ هوادرزو رولوا هايس روع“ ار ز ردنو د ندروس

 1 6 قال دالا ) رار دیا نایب هرزوا قلوا ندنعون راسکس صوصخم هباروا رلععب
 ٩ فیسلا قلدا لاقب رد هنسانعم كما جارخا ( قالدتسالاو ) هلل مسك كنه مه
 1 . قج بواب ريصندنرب هنسنر هدننزو لاعفنا ( قالدنالا ) هحرخا اذا هقلدتساو

 3 هنیرزوا نکیاربض؛و لفاغ مدآ رب و هناکمنم جرخاذا *یثلا قلدنا لاقب_ردهنسانعم
 علقو عفدنا اذا هيلع ليلا قلدنا لاقي ردلمعتسم ا قوصب بورو لیس

  بولب رص یدنک ندم رقح یحاص رد هنسانعم قمقح بولب ریص هسفن ندنيق

 #8 قشوا یسالب لسنا اذا فيسلا قلدنا لاقي یک قمقج بو راب ییق دوحاپ قغآ

 لیس ندرب نکیا لفاغ مدآ رب یندوب هد زو لعفت ( قلدنلا ( هنم ج ۵ هنفح

 ۶ا اذا هیلع لیسلا قلدن لاق ی برزو ون یوم



 ۳3 زرالا هب قدام یهو ادا ززالا قد لاقب روتا نبق یک اد
 رونل وا قالطا هراکشاو هرلرغص نایلنابط نمرخ هدننزو هلوج ( ةقوق دلا ) |

 نؤڪا ناک دوخای كلکخا هزوک هدننزو روبص ( قوقدلا ) هنسانعم سئاود

 یند قوقد هکردبدآ هدلب رب هدننیب لب را هلبا دادغب و رونید هب وراد ششلوا قصع |
 ءانصلا دج نب دم نب مثلا دبع ندشیدح هلیادم راربد ءاقوقدو هللا مصق راربد ۱

 بذعو ندنن رخاتم هک دوج نب یلعن دوج دادغب ثدح كلذک ردنداروا قوقدلا |
 هسیتنربقو هنسبتنافوا جاغا هلیعفو یرسک كلاد ( قاقدلا ) ردنداروا رد ه*ارقلا |
 هنستنافوا كنهنسن مه هدننزو بارع یاقدو اهراسک یا نا دبعلا قافد لاق روید | _

 روید "اه هنسن هرجا یدو هل رک كلاد ) قدلا ( روئید هرل هثسن هاو روند ۱

 هلن كلاد ( ةفدلا ) رلر دما ریبعت یرغآ هجا اکا هدیکرت دلا یج هنمو 

 هرجتو روند هغ اربط قش موب و هجا یفیدرواص بولآ ندرب كر اکزور
 ىا ةقدلا ردعلا ىلا ینلا لاف یک دوخ و لفنرفو ربب و زوط رونید هنجاوح

 قشراق هل اوح یس هلوقم كج صو دوخ ینعب هلا زارباو زاربالا نم لباوتلا
 ةلبلق یهوا ةقداهلام مهلوق هنموروند هزوط قشموب شاکود دوخاب رونید هزوط |

 ردکعد ردق وب یتح المو نآ هکر دکم یب هب وح لوا ینعی ةصلم ربغ یا ةقدلا
 قالطاهلاجو نسحو ردیعسا هباربپولح هنوکرب صوصحم هبهکم ناوسن ( هقدو ) |

 برض ینونح هک ی دبا نونجمرب هب ابعنب ةقدو نسحو لاجیا ةقد ه لاقب رونلوا قا
 هتراتخیموق هجا هدننزو راثرب ( قادقدلا ) * ةقدنم نجا « لاقب ردشلوا لثم

 هقدا لاق رد هنس انعم كلا قیقد ی هنسنر هب رمسک كم 0 ) قاقدالا ) روند ۱ ۱

 هاطعا اذا الف قدا لاق رد هنس انعم كمرو یحکو نویق همدآ رو اقبقد هلعح اذا ۱ ۱

 كلبا شانتشخ درخ بوک ود یک کرک ییهنسنرب هدننزو لیعفت ( قبقدتلا ) امن |

 ریبعت هتفوک هدنن زو همظعم ) هققدلا ( هقد منا اذا * لا ققد لاقي رد هندانعم |

 هسک ر «دننزو هلع افم لصالاف ( ةقادلا ) رد هدلوم وو روند هم امط نانلوا

dlباما یف هقاد لاق رد هنس انعم كمروک باسح هد رخ هد رخو ها ها  

 قدتسا لاق ردهنس انعم كلحا هنسذر ( قاق دتسالا ) ةقدلاب هب-اح اذا ةفادم

 روند هر نلا کت هندمذ رز ليس فیش لوءهفمیس | ) قدتسلا ( اقیقد راصاذا "یشلا

 هر لاق روند هنب ر لر هجا ام هب هیکلب دع اسلا قدئسم ا

 هنمراعم هل ریرب هدننزولعافت ( قادتلا ) خسرلا ییامهمدقموهو هدعاس قد 7
 ةف دلاب انح راع اذا اقادن لاش روشلوا ريبعت تكمشلصا رد هنس انعم كلبا هق دلاپ
 قدقد لاش رد هنس انعم كلا ویرغو دایرف سان هدنن زو هلزاز ) ةف دق دلا )

 باوا تقدقد لاق رد هنس انغم قم هدر طاب یغایاراوط نکررویو اویلجاذا سانل

 نا ا
e 



 البم خ عد ام اذا يارا هافک تقفد لاقي هنمو رد هننسانعم کود هل دم ۱

 1 ءالا قفد لاقب ردیعواطم كقيفدن هدننزو لاعقنا ( قافدنالا ) یدلیا راثت ندر |

 | لاب رد هنسانعم كاکود یدنک وص هدننزو لعفت ( قفدتلا ) بصنا یا قفدناف |
 ۲ بوربق یهنسن رم هلیدبدشن كفاق و یضق كلاد ( قدلا ) بیصت اذا "الا قفدت |

 ۱ یسهلوقم لفنرف و ربب و نوا رد هنسانعم قعافوا بوکود لوق ىلع قعافوا
 هبشهف هب روا هرسک اذا لوالا بابلا نم اقد هقد لاشب یک یرلقدنافوا بوکود

 1 ( یاقدنالا ) هرهظا اذا ؟یفلا قد لاق ردهنسانعم كما راهظا یهتسنر و |

 ۱3 (قدلا) یدناف *اودلا قد لاغ ردهنسانعم قعافوا بولیکود هنسنرب هدننزو لاعشنا |
 1 هلیسیدنک قر هلوا ردا هلنیتض ( قدلاو ) هلبعف *رللادویرسک ثرلیم (ةفدملاو) |
 8 . قدلاب هقد لاق یک یند كالح و كد و نواه روند هثثش نانلوا قد هنسن ا

 3 ةغيص نکل ردرلتل [ مسا رل وب هکر د جراش " یشلا هب قد اع یا قدلاو ةهقدلاو 1

 1 لطنمو هنصرحو رای و دو لو تاب و یکم کرد دام هی
 7 یهتن رلیدلوا دراو اموعضم ق رهلوا ذاش ىد یرلهلک لزغم ةفل قو هاالم و |
 ۱3 هدتنزو ریز روئید قیدم هدنرفصم هلیصف كيم روند قادم هدنمچ كرلنو و |

 ا روند هصاخا ندبا راهظا ائاد ینراصباقنو بويع كرلنالسم هلاصف ( ةتفدلا ) |
 أ قالطا هنوا هدننزو ريما ( قبقدلا ) نیلسما بويع نورهظملا یا ةققد مه لاق
 ۱ ىنخو ظبل د یا قیقد یش لاق روند هن هن هجعاو هنسانعم نیعط روئلوا

 یعفعمو ربح هاتو ضماع یا قیق دما لاق روألوا قالطا هصوصح و صا نعماغو ۱

 دادس ( قاقدلا ) ربخا لبلق یا قیقد لحر لاق رونلوا قالطا همدا لیلق

 هل رك كلاد ( ةقدلا ) قبقدلا مئاب یا قلفد وه لاق رونید هب یجب وا هدننزو |

 دص ىناثلا بابلا نم هقد ؛یشاا قد لاق رد هنسانعم قلوا كي راب و ها هنسنر |

 1 هلیاشوکود هد زال ندنو 6 دا كکود هنوکر رولوا عون ءانب هفدو ظاغ

 ۱ 2 اقب روید هکلرتکو هغلتعلاو قدلا * هئه یاهو هقد)ا نسحو» لاقي روئلوا ريع

 0 منع 7 دص یا هقد هب لاقي رود هل هروحو هک هدرخو واتر یا هقد هب

 هم کود نف ننه نوح و ریون عقد نرو هیت 6 هنر ) ۱

 0 و هةيقد هلام ےھلوق هنعو رولوا قالطا هلبلج زس هود هک دن روالوا قالطا 1

 | ر ناتلوا رابتعا ژرج شةلا هدنحالطصا موج لها ةقبقد لباو ملغ یا ةلبلج
 ۳ ن نم هقبقد تضم لاقي رونلوا قالطا هژرح ر ندنورح شقلا كن هحرد |

 5 ا ف نایغط هلغل وا عقاو * نڪ نیئلثنم ور ەرەن لعاب رح نيتس نم رج یا

 E 13 ریغصت هک قبقدلا د واو ردیخش كنهحام نا قبفدلا هللادمع ن و

 ا هنلآ 2 ىس اوقع یو بل ردنزو یادش ) 92 ( ر او



۸:۰ 
 هام سه سوم هرس حتی یا بایست کال لام بسا هی تست جا سس و دو هد شش سل

 بابلآ نم اقوفدو اقفد از قفد لاقن رد هننناذعم تلکود ن ندر وص و مک
 یدعتم ی ىب ردبتاور ثيل ماما ناهه انعم و و ةرع بصنا اذا لوالا

 قفد اریز رد هتسانعم قوفدم رد لعاف مسا ندلوا یانعم ( قفادلا ) ربغال رولک

 هک رد حراش قوفدم یا قفاد ءام لاش ردیدعتم نامه هدندنع روهچ یبهدام

 ی تست

 رب-ش هللا قذدوذ هنوبیس و لیلخ و رولوا ه:سانعم بعصتم هدندنع تیل ماما

 لع زاعحلها و رایدبد . ردلعاف مسا هرزوا بسن ندنلیبق رانو 2 یعب رلیدلیا

 رولوا كعد قوفدم هام انعم هد هروک هران آ ر ردبا لبوح هلعاف یوعفغع هدنعن

 كباق یخدوب هلیرمسک كن زمه( قافدالا ) هنسسانعم موتکم رارید میاکرمس هک هنن
 عع زوكلا قفدا لاش ردهنسانعم تکود بوحاص ندرب "ییوص نالوا هدنحا

 تسح هدننزو لقیص ( قشدلاو ) هدنرنزو بارغ و بانک ( قافدلا ) هقفد
 ( قافدو ) ةعيرس یا قشدو قافدو قافد ةفان لاق رولوا فصو هبهقا هدنور و

 رونلواقالطا هنیوسلیس ندا ولطبوط یهرد بولک ندروغوا رب هدننزو بار
 وصو رونید هود كپاچ هلبرمسک الاد قافدو ردیعسا كنهرد رب دوخای مضومرب و
 قجا ( قفدالا ) رکذیس اک روند هغارصف یوص نالوا رروب قرلبنآ یک
 قاروا و عیرس یا قفد اریس لاقب رولوا فصو هشپ وروب نالوا هلتعرس هدنزو
 دقانود شلکوب یلب ندتنحو غ دوخای ندکلربپ كبو رونید هبهنسن یرکا ېک
 شمارغوا هرشط یرلشید و اغوا اربک ىنحملا یا قفدا لحر لاقي روند همدآ

 ههود ولنادیم و شیکک یرلقتلوف ینعب قچا كب ندنرلناپ یرلکسرید لوقیع ||
 نیبنطانع قفرلا هنوس دیدشوا جراخ ىلا نانسالا بصت1!یا قفداریعب لاقي رونید _

 قرلوا رباربسب یربتون و سبوقن بویلوا یفلاض یفرطرب هکرونبد هلاله لوشو ||
 هیفررط دحالع بکنتم ريغ ما وئسم یا قفدا لاله لا هلوا اوو یارو

 بوشا قرهلبا یک وصو رونید ههود كناح و تسح هدننزو فج ( قفدلا )

 هکعروب هلتعرس هدننزو یهز ( قفدلا ) رک باک رونید هلآ یوص نیب رو
 ریس كريس یرلعدا دوخای هکعروب ,قراغا هرزوا نایر وا هاکو نایرب هک لوقیع
 ةر بنا اذه ىلع یشغوا عرسا اذا قفدنا یشم لج لاش روند هکعرو قرهنا
 لوقیبع ههقان كا ییوص هدنور و تسحو هوطخ دعابوا كلذک ةرم اذه ىلعو

 رم( قندلا ) ا هد هح كناف هدنو روئرد دبهفا نالوا ش۶ءروغوط 7۹

 سرف لااش رونید هنآ یوص نیب روب قر هليا یک و یند وب یک قفد «دننزو
 یکمز رونیدقفدو هقفدو هقفدوقافدوقوفد هدنان وم هشم یف قفدت داوحیا قفدوق

 ردکعد هرایکی نوا هلي كلاد ( هقفدلا ) هلیصف كناف دوخای هدسنز ۱
 هراړکب یبوص هدنزو لیعفت ) ییفدتلا ( ةرع ىا ةدخاو ةهعفد ,E ةقفدا داۋا ا

 م مس ممم ورم سس اما نم مابا سیب سس هس
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 ۱ الا بابا نم اقعد قيرطلا قعد لاقب ردهنسانعم تانک توصب كن كب هرب
 ۱ ۱ RE قەردىاج کن هرزوا نمد نوا نقصاب و اد دش هثطو اذا

 هکر اذا سرفلا قەد لاق رد هنسانعم قەروق تاو اهش اذا ةراخلا قعد لاقب

 ۱ ندماحدزا رلەود و هرفنو هحاه اذا هتعد لاق رد هنسانعم قم ردلاق بودنکروا و

 لبالاتقعد لاقب ردهثسانعم یهزو بودیا رادهنخر یفرطرح بوینکح یضوح

 رک ساک ردهن انعم قوعدم قعدو هناوح نم هانت قیح هنطبح اذا ضوعلا

 لاعب رد هنسسانعم قمریوق بوربدشا ینآ ید و لب سمک كنهرمه ( یاعدالا )
 . ترمضحایاتقعدا لوقت ردهن-انعم قعشوق بودرکس و هکر اذا سرفلا قعدا

 نوعا عفد ندسابتلا هرخآ یانعم یرانعحا ینرابع یلحر یلع هدارو یللحر ىلع

 روند هنس هروب رومغلو روند هنکو لب هود هل صف كالاد ( ةقعدلا ) ردروک ذم

 هكرديغجب كقجدم هلیعف كيم ( قعادملا ) رطملا ن !ةقعد انندذخا لو درعج دم دف ليم قعاد م هعقفد یا هقعد اتدخ ب
 قعادم اول رب لاش روند هراز قحهفآ بوئشو یب وصتكیهرد رد هدنن زر دعقم

 هرلب راوسندا لامبا یسا هدنودحش هدننزو 7 ( قيعادملا ( هعفادم یایداولا |

 داص سا ر فا ندلنح هدارو ةراغلا ىف مولا سودن یا ی عام لبح لاش رود ۱

 قد رطلاش رود هلو ش 3 تباغب یک یک قد ( قوعدلا ) ردّظ و 7 ید قوا ۱

 (ةغلعدلا) رفا سوف صوص اا ید ( قعاد ) * وط ومیا قوعدمو قعد ۱

 ۴ ةو دعبا اذا یداولاق قاعد لاق رد هنسانعم كمك قارا هدننزو هحرحد |

 ویس بوش ود هنس هقرآ تكنهنسنر و ةءاندلا یا هقلع دلا ۳۳3 لوقت ردهنیانعم |

 روما هليسهينب لعاف سا ( قلعدلل ) هعبتن اذا *ىشلا قلعد لاقب ردهنسانعم كلما
 تقد لها ندیا ا كنب رجلا رودارود بویم رک هد راقب هفف و هدعلابصم و

 (ةقفغدلا) ابف صهخم رومالاق" لخادیا قلعدم لحر لاق رونید همدآ راذکر اک |

 قهغدلاقش ردهنسانعم تکود قوح قوح یوص هدننزو هحرحد هلا هی نيغ

 اش ردهنسانعم قغاپ ندر هلئدش هدفا یادتبا رويو اریثک ابص هبص اذا مالا |

 روند هکلربد لو هدننزو رفعح ( قفغدلا ) هر ادب یف دنشا اذا طلا قشغد

 زوجا ینعی بصخم یا قفغدمو قفغد ماع لاقبو مماو یا قفغد شيع لاق |
 اق ردهنسانعم كکود وص لوکس كنافو یصف كلاد ( قخدلا ) ردهنس قالوب .
 لف ر یمانعم كلوب هک ريد حراش هبص اذا ىناثلاو لوالا بابلا نم اقفد ءالا قفد |

 2 هبص هدناهما راس و هدیرفم هکهتن ردهنسانعم كکود كباچ ندرب هکرددبقم
 سم 4:انعم كمردلوا حورلا قفد و رد رسفم هلبن رابع ةدشو عفد دف

 و بوحاص ندر ی وص نالوا هدنحا كباق و هناما یا هحور هلا قفد لا

 ۶ زودومف قوفدو قفدو ةرع نت اذا از وکیل قفد لاش ردلمعتسم هانم

۴ 
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 شموک هدننزو لقیص ( قسیدلا ) قربیی ضوحلا ءام قمدب لاقب رد هنسسانعم
 | روند هبیسپت كجه ماعط هکردبب رعم یمراف ناوذتشط لوقیلع رونید هبیس

 برعم وهوا ةف نم ناوخ یا ذوناف نم قسیدبا ؤاج لاقب رارید ید ییستس |
 ةلبطتسم اشیرط یا اقسیدانذخا لوقت روند هلو یدازوا نوزوا و ناوخشط
 ضوح لاقب روند هضوح ولطبطو ردیعما سرف رب صوصخم هنسهلیبق هبودعلب و
 روید همدا هدروخاس و ریپ و ردیعسا یردب لرعاش مان قراطو نءالم یا قسید

 هن وکر صوصم هرابرعو هنسانعم روت روند هزوکوا و اش یا اقسیدراص لاق

 | فقاص هکرونید هنشز ناوسن شلزود ندشموکو ردبمسا كفرظ هدنزرط لاوح

 نسحاو ییانعم و فلّوم رونید هبهنسن ضای و لزوکو هلوا قارب و قا یک راق
 ردرمیقم 4 نیاو نسح هدناهمآ راس ردهلبا ناب هحاسلاب هیاونع ضایملاو

 هکرد ذوخأم ندروکذم قسد یعوجم كرانوب شیباو نسح یا قید “یش لاقب
 ردندعونلوا ید یون كزوکوا و یلافصقآ كمدآ رابتخا رولوا ندنناش قمادلرا

 ردفورعم موی هتسیدلا موب و ردیدآ هدلب ر و ردیدآ لجر رپ اه ( هقسید )
 یزرغا شکک هدننزو قجا ( قسدالا ) ردیدآ لحر رب هلبحف كلاد ( قساودلا )
 قمرذلوط هبرسک كنهرمه ( قاسدالا ) هوفا یا قسدا لحژ لاقب روند همدآ
 وی هن هدننزو رهوج هلماحا ( قشودلا ) هءالم اذا ءانالا قسدا لاقب ردهنسانعم

 یلعو روند هوا وي لوفیع روند ههطوا و هوا هحهروا نالوا كحوک هنو 5

 هلینوکس كداص ویصق كلاد ( قصدلا ) رونبد ههود كکرا یحوب و یربا یار
 هربغو حاجزلاقصد لاق ردصاخ هنسانعم قمربق ینسهلوقم ناجفو رولب و هجرص
 هلج هرزوا هسکرب هدننزو هحرحد ( ةفسعدلا ) هرسک اذا لوالا بابلانم اقصد

 بوینکحینوح هلءاحدزا رلهود و لج اذا اع قسعد لاقب ردهنسانعم كلام وجھو

 هتم ر رلهود و هنرسکو هنئطو اذا ضو ا لبالا تقسعد لاق ردهنسانعم قمزو |

 ماقتسا اذا لاجل ا تقسعد لاق ردهنسانعم كمك بولیکح هنلوب یرغوط بویعاص

 اذا هیف قسعد لاقب ردهنسانعم قعشلاچ بوکج بعتو جر هدصوصخرب و امهجو
 ربدیو لبق یا هيف قسعدب لاقب ردهنسانعم كلیا یمهطلوا قایا هنوا یرب و با
 هدننزو هبطرط ( ةقسعدلا ( هد رط اذا هق سعد لاقب رد هنسانعم كلا درطو
 OER ةلب وط یا سعد ةلبل لاقب یک ادلب بش رونید هبهھک نوزوآ

 هدننزو هقومیعد هلا هم نیش ( ةقوشعدلا ) ردیدآ تكحو را هلبعص كلاد

 هرازغحزبف كحوکرلبرع هلتتسانمو ردکحوب رب هیدش هباسفنخ دوخای .ردیفدارع و ۱
 كناف و كلاد ( ةقفعدلا ) رلربد هقوشع داي هدنضرعم رحز هراتروع رودوب و ۱

 هدنن زو قعص ( قعدلا لا ) قج یا هقن هقفعد هد هب لاقي ردهنسانعم تهالب و _قجح صف

۱ 
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 ١ هنمو ردکدک هدنزرط ویق كعوک یرلقدحآ نوحا قلآ وص هدنرانک قمرا |

 f قرف ( قردلا ) ةخوخلا یا ریفصلا ربنلا بحاصیلع ةقردلا حالصا "اهقفلا لوق
 1 لاقب ردهنسانعم قعشعوب هدننزو لیعغت ( قیردتلا ) رونید ههنسن كب هدنن زو

 هدننزو رفعح ) قدردلا ( ردنوصا هلا زا یسانب كنوب هنیلاذا هقرد
 " ۳۷۶ هلاغطا

 | هتیراهدرخو هنيرلربغص كرلهنسن راسو كنهودو لاغطا ىا قدرد نالغل لاقي

 ]| باوص هک ریدحراش روند هنكجلوا بارش ولرد رو رددرغم هقدرد رونید

 1 رادقمرب ندبارش برش ردبرعم ندیسراف هک هدننزو رهوج ردقلوا قرود نالوا

 | رهوج ( قرودلا ) ردک رک قلوا ییرعم هرود ارهاظ روئلوا قالطا هدوهعم
 || لاقب ردب رعم یسراف رود هروک هنا كحراش روند هبیسد یلباوف هدننزو
 | رددآ هبرقرب ندنل اعا ناتسز وخ قر ودو ةورعلا تاذ ةرلاوهو قرود *اج

 اإ نصحر هدنرزوا ربنرب بصنم ندهلجدو ردنداروا قزودلاهبقع نم ریشب ندمالعا
 ۲ هلیعدقت كنار لوق یلع رد هدلبرب هدسل دنا هدننزو هرضوح ( هقرود ) ردیسا
 || رکسعهلا نادابع ( ناتسقرود ) ردنداروا دجمنب ریرعلادبع عبصالاوا ندخویش

 . ] ه هبت هدرخ هصصب ل وش هلیصف كلاد ( قاد ردلا ) رد هدلبر هدنیب م رکم
 | ءار ( ءاق ردلا ) هلوارقج موقهدرخ به هنر قاربط هدقدنلوا رفح هکر ونید

 شادراغا بوتلا *دننزو رفعج ( قمردلا ) هنس انعم باح“ رونید هدولب هدننزو
 یظفل قمرد وبشا روحا قبق دلایا قمردلا نم زبخ ل اقب روند هنوا صاخ

 قلوا لدبم هفاف قاک بولوا كرد یلصا هدهماهن نکل رونلوانظ برعم هچرک
 ردشللا تب یخد فلوم هدنس هدام هک هتل ردپ رع كمرد و ردنیبم هرزوا
 قعءریلا وسکی و قمردلا مطب لاقف مهردلا ناوفص نب دلاخ رک ذ هیاهنلا ق و

 یاز ( قزد ) افاق فاکلا لداف یراولا قیق دلا وهو كم ردلاوه قم ردلا

 هک ردلکد یکم قرز و و رد ه رق ر هدنساصق وص هدننزو بذع هلبا هم

 ینامعسلا میش یدلیا تیاکح همیوا یهذ ماما هکهتن رد هب رق رب هداروا یخدلوا

 قزد اعقاو نالوا باوص ردمهو لوق و نکل ردنداروا قزدلا رفعح وبا
 هدب كلذك ردنداروا قزدلا مرمشخ نب ىلع ندمالعا رد هب رف رب هدنساضق ورم

 ردنداروا قزدلا ىلع نب دم رغمح وبا هيلا یوم “ياعم رد هبرقر هدنسهیحا
 ندنو و ردنداروا قزدلا فلخ نب دجا رکب وبا رده رقر هدنساطق دنقرم و

 . دورورم ( ایلعلا قزد ) رد راو ید هب رق جوا ما قزد هدنسانعق ورم ادعام
 كلاد ( قسدلا ) ردنداروا قزدلا رفعج نب دجحم نب نسح ندننتدحم رد هدنساصق

 , اغد ضوحلا قسد لاقب ردهنسانعم قلوط ردق هعشاط ضوح هلیعف كنيس و
 ۱ قمادلراب یک ساما وص نالوا هدصوح و ضیش تح ءالتما اذا عبارلا بابلانم
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 | هل رسک كنءهمه (ینابدالا ) هارضا ام یا هقیداام لاقیو هقراغب لف ه یرض اذا
 لیعفت( قیدتلا )ههقصلااذاهب هقدا لاقب ردهنسانع»« قمردشپاپ ههنسنر یششرب |
 هلا هسکوا هدننزو لعفت ( قبلا )رد هتانعم قول شوق ها هنکوا هدنن قو ا
 دیطصاف قبدلاب هداطصا یا قبدتف روفصعلا قبد لاقب رد هنسانعم قملتوط شوق |

 لاظ رد هتنسانغم كکود وص هلئوکتش كاهش یانو یعف كلاد (قئدلا ) ۱
 داعب اودرط هدیشن زو قصس ( قحدلا ) هبص اذا ل والا بابلا نم اقثد ءالا قثد
 كککرا مرو هدعباو هدرط اذا ثلاثلا بابلا نم اقحد هقحد لاقب رد هنسانعم كلنا |

 هتمر اذا ءالاب جرلا تقحد لاق رد هنسانعم ق٤ آ هرمشط ب وبا لوبق یتسینم

 هب هنسنر و هندلو اذا هب مالا تفحد لاقت ردلمعتسم هنسانعم قهروغطو هلبق مو |

 ترصف اذا هلوانتنع یا هنع هدب تقحد لاقب ردهنسانعم قلوا رمضاف بویعث "لا |
 هرمشط یجر هرکصندقدروغوط یییروای 'هقا ه دشنزو باسنک قاحدو قحدو زا

 اهجر ج رخ نا وهو قاحدو قحد ةقانلا باسا لاقب رد هنسانعم قسقج بوقراص

 رد هنسانعم كلا داعباو درط یخدو هل سنک لند رده ) فاح دالا ( اهدالو بمد

 شفلوا داعباو درط هدننزو ريما ( قیحدلا ) هدتعباو هدرط اذا هقحدا لاقب
 روند هزوک نحرلب یکزوک هعقلو دعبم دو رط» یا قیحد وه لاق روند ےک 1

 هارکصندقدرغوط هدننزوروبص(قوحدلاوقحادلا)ذفو رطلاب هبشیا قبحدنیع لاق

 لجر لاقب رونید همدآ لانعشح قحادو روتید ههقا شیارغوا همشط یجر
 یرا سنح ر و رد نوفحاد یعج روئید همدآ رفع و قجاو نابصغ یا قا

 لراب لراد یک ماچ یرازوک قوحدو رد قحاود عج ر ونید هنامرح یرانصو

 لاعفنا ( قاحدنالا ) نيعلا ءار ًارلا یا قوحد لح ر لاقب ر وتید همدآ نایدل را .
 تقحدنا لاق رد هنسانعم قمارغوا ه رشط هدالولا دعب یجر كنها هدم زو |

 لوق ىلع ولنرف كوب هدسننزو روغصع ( قوجدلا ) تقلدنا اذا ةفاشلا جو |
 قلا وا نطبلا مظعلا یا قوجد لحجر لاقب ر ونید همدآ دنه ونت ولهنح یرا |

 ( قاغنردالا ) ردیدآ هب رق یا هدنساضق ورم هدننزو لحر رفس ( قرد ) |
 ٠ رلتعرسو مدقت اذا لحارلا قفترذا لاش رد هتسنانعم كك ولپآ هدننزو ماك رجا
 سرفلا قفردا لاش رد هنسانعم قاهغرو .لوف ىلع رد هنتسانعم كع رو

 : رد هنسسانعم عيرس ريس هدنن زو لج رفس ( قفثردلا ) علمهوا عرسا اذا
 ( قاب ردلاو ) هلدیدسشت كنار ( قاردلا ) اعبي رسا یا اقفن رد ص لاش
  زوئلوا قالطا هرجنو ردتنل هدنظفل قایرت هلیخفو .یرشک هثرللاد( هقایردلاو |

 زساهردقرد عج هنسانعم هفغجح روند هناقلق نالوا ندرد لاف ) ةقردلا )

 | دارج هک رولوا e یمزاف هم رد هفزمو دلیرسک كلاد رولک قاردو قازداو او
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 هغلزوباو ةعس یا قوخ هبف لاقب روند هغللوب هلنیتصف ( قوخلا ) رونرو اکا
 روند هب هنسذ شکک ردفصو هدننزو رجا (قوخال.) هنسانعم برح روند

 رونبد هناویح زوباو عساو یا *اقوخ ةزافمو قوخا قوخ لاقب ردهافوخ یوم

 لحرر وروعایا قوخا لجرلاق روند هصت ےئچکبو برحایا قوخارپعب لاقب
 نیتشاشو ردیئ وم كقوخ ( ؟اقوحا ) ردرارکن یظغل مساو ہدەخ ەن شعب ردیعما

 شیکک هلم كيم ( ةقاضا ) هلیع كناخ رولک قوخ ىمج روند هنروع سهو
 ردواو یلصا هک هدننزولاعفنا ( قایخالا ) ةعساو یاةقاخم ةزاغم لاقب رونبد هنابایب

 قوخ هلو هلرلاخ ( قخقخ ) تعسنا اذا ةزافلا تقاخا لاقب رد ةن انعم قلالو
 كتبراج لح یا قخقخ نولوق رد هنسانعم ققاط هبوک هنلوق هکر دما ندنظفل

 كج رف زس رعت فرح قاب قاخو ,ردیفدارعو هدننزو زابزاخ ( قاب قالا ) طرقلاب
 | نکرنجبوریک هجرف رک ذ قاب قاخ هک ردیشان ندننوص دوخای ندنتعسو ردیجما
 | كناخ ( قوبخ ) ردربعم هبا قرال قزال هدیک رت ردهاکح ندننوص ندبا روهظ
 688 لا ) ردیرعع هویخ ردهدلب رو «هدنمنهکلوا مزراوخ هلیعف كواوو یرنک
 بهذ اذا لحرلا ,ناخا لابش رد هنتسانعم كليا .تحایسوریس هلرمسک كنه ره

 اذ هنغ قوخ لاقي رد هنشانعم قعشلقارا هدننزو لعفت ( قوخلا ) ضرالاق
 هدننزولیعفت ( قیوضلا ) مسنا اذا *یشلا قوخت لاقب ردهنسانعم قاالوو دعابن

 یلاعت هنوعب نجع هعسو اذا هقوخ لاق رد هنسانعم ققلالو

 یصفكلاد( *اقودلاو ) ( قوتادلاو ) هللرسک كلاد ( قبدلا )( لادلا لصف + )
 4نا هک روند هن هنس والتحول یراک دید هرف بو هک وا هدنک ر هلا دمو

  افلطعو هنمانعم هردع روالوا قالطا هنس نااسنا ءاقودو روئلوا .دیص شوق

 بحاص ( قباد ) رونلوا قالطا هثبش نالوا روس بولیکج هلنلوا وانجورل
 لوا هک ردیمسا كرن رب لصالاق"ردیدآ هیرق زر هدننناضق تلح هدنرتزو رحاهو
 | ناتعبرع اف ردبلغا یسوا فرمصتمو رکذم سپ یدالوا هم هلکنآ هبرق

 يیدلیا كئنح هلا شروغ ناتطلس تكننرلترمدح هجرلا هیلع ناخ میس ناطاس

  هدنزورونن ( قودلا ) ردهرق رب هدنبرق قباد هلیسهینب رفصم ( قیود ) ردلحم

 جاع شلروا هدننزو هرونن ( ةقودلا ) ردیدآ بعل رب صوصخم هبرع لافطا
  یرکس( قبد ) رد رغم یسراف هقوبندو ابلاغ هک رد ججرتم ردهدلومویو روند
 زا ردبرقر هدرصم خد وب هدننزو ریما( قید )ردهبرق رب هدنراید رصم هدننزو
 جن ال رغ دادند هدنن زو هبفتک ( هر دلا  ردن وسم کا هیقند بابت

 هرزوا هجو قمالزیا ههنسسنر هلنبتعف ( قبدلا ) رد هبرفر ندنلاعا یسع

 مارا بابلانم اقتدا هب قبد لاقب روئلوا ریبعت قغاداد هکرد ةنسانعم كلبا قلعت
OR ده جد 5 
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 هرق هکر ا رد ناغو دروقردعوت ر ندرفلا قناخ بلذلاقناخ ردیدآ تابتهوکترد |

 یوا نالبقو ناغوب نالبق هک رده ایس یاد ادا را قناخو ردب رلک دید هلیوچ |
 هنس رکلاقناخو رد رلک دید نکو ب هغرقو ناغوب كيوک بلکلا قناخویرلک دید |

 ( نیقاخ ) ردموسم .هدنلصف نو ردرلک دید ید هنسرک زکلاپ کیدید |

 . نب یدع هداروا ناسعن یسیلاو قارع ردهدلب رب هددادغب داوس ( نوقناخو ) |
 قالطا ليس هی عج ةغلابم یدنلوا هیعش هلکنا هلکلبا لتفو قنخ ییدابعلا دز

 هدلب رب هدنسانعف هفوک و ردنراشا هنعفر یو هنیرحو بصن تلاح لوا ردشفلوا |

 مدا هدننزو باتک ( قانا ) ردهدلب رب هدنرزوا تارف رهن ( ةقونالا ) رددا |
 ' (قانخلا) هقنخ یّذلا لیلا یا قانخلب هقنخ لاقب رونبد هناغرواو هبیا قجوب

 | رذعتمقمنقن وو قلا سفن ردا روهظ هدررغ وب هک ر دتلع فورعم هدننزو بارغ |

 . هلیتضویرسک كناخ قانخو ردبا دس ینرلسفن یارجم كک رویو رکج قا رولوا |
 | هدنن زومظعم ) قنا ) ها یا هقانخ هذخا لاق رونیدهر قمی و هدررغ وب ۱

 هجا( رصحا قثخم ) رونلوا قالطا هزغوبو رونید هرب قحیغوب هدرغوب ید وب |
 (ةیقانخا ) فبها یا ربصخلا ی مالغ لاق رونلوا قالطا هبوبح نایموم یللب

 راناک ر ردا روهظ هدنرازغو ن كنيەق تاو شوق هکر درم رب هدننزو هبارغ |

 رونلوا قالطا هرلحرف قحهراط هلنیتعخ ( قنخلا ) رلردبا ریبعت یغریوق شوق |
 (ذفونلا) ردعضوم رب هدننزو ءالولح ( ءاقونخ ) هدننزو فتک ردقنخ یدرقم |

 قالطاهب هدالف هدننزو هسشکم ) ةقنعا ( رددا یداور هدنراید ليقع هدننزو هفو |

f۱ قرتفم( قنتخا ( ةدالق ىا هقدحم اهدیحف لاق رلرد قو هدعدق "یکرت روئلوا  

 سرف لاش رونلوا قالطا هنا نالوا شفای هنبرلهنچ یسهرغ كنسهیج هدننزو |
 هنهو یدنلوا رکذ Re ) قوذخلا ( هيل هت رغ تذخا اذا قنتح ۱

 " ندنظفلءادتفا یسهلک دتفا ةدشلا نم كسفن صيلخ ىف برشی « قونخم دنفا « لثلا |
 ردرضاخ ها رد هنشانعم تمي | 1 هلا هدف یتسفن یدنک ندمدا رب هسک رب

 أ بوک وعهنن رزوا كمدارب هاکا هسک رب ردفوذح ءادن فرح ردادانم یسهلک قونخمو
 قناخ هلکللا بلط ناما بولغم هدک دروتک هنسهلرک قو بوقیص یرغو |

 هلا صیلخم یکسغن هلهحو رب همدا شلوا راتفرک هندشو الب یدلیا داربا یعالک ون
  ردیدا هرف ر هدننب ناجرح هللا نارغسا ( هاقناخ ) رونلوا برض هدرب كحید
 درک لوق هدننزو قوف ( قوا ) رشا ر هدنساضق باراو

 ( نوخا) کیس قاب تا ا ايب لعف اذا ةأرملا لجرلا 1 لاقب رد هنسانعم

 هدکد لکحی رک ذ هکر ونید هبیرد قلاصنالوا هدنسهروج یسهباخ كتا هلبعط كناخ
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 باشیشعا ( قالیلخالا ) 2 دتعلا قلا ماتلا یا قلتخم م الغ لاقب ر وند همدا
 لا رد هنسانعم قلوا * یهنم هفم ردغای بولوا یالباق زود ود هداوه دواب «دننژو |

fهلبا كاخ یرئاو مسر كتابو رطهلل هاقیلخ راصو ی وتسا اذا بالا قلولخا  

 كنئرص كتآو ضرالب ی وتسا اذا سرلا قلولخا لاقي رد هنسانعم قلوا ناسکی

 كمنعک هصذوخ بودیا هلماعم نسح هللا سان هدنن زو هلعاغم ( ةقلاخلا ) ,
 هدتزو ذغنق ( قبنلا ) نسح قلخ مه متاع اذا مهقلاخ لاقب رد هنسانعم [

 ( قدنخا ) قیض لیخ یا قبنخ لحر لاقب رونید هسک او لیخ هلیسهدای ز ۴
 هدنک رونید ه روتح شلزاق هدنفررط ارادام ارت اد 2 رهش راصح هدننزو رفعح ۱1

 لوح ریفح وهو یدنخا یف عفو لاش رد هانم ر وغح هک رد رعم یس راق

 میهاربا نب لماك ندا خ وبش ردیدآ هلع رب هدنرهش ناج رح و ندملا راوسا ,

 ی یسوم ندمالعا ردیدآ هب رقرب بب رف هرمصم *ه رهاق باب و ردنداروا قدا

 مجع هاش ما ر واش هکر دیمسا هرفح ریو ردنداروا قدنخلا نج را دبع ,
 نحا ر ر ی ربیدلا دایا ن قدنخ و ی دیشم ردنا رفح هد هف وک هب رب

 قدنح ردف رصخم و ذوحام ند روم ظفل 7 زو هح ر حد ) ةهقدنحللا ( ردیعما

 هدننزو فنک ( قنخا ) هرفحاذا قدنا قدنخ لاقي رد هنس انعم قم زاق

 هقلح رمصعاذا لوالا بابلا نم اقنخ هقنخ لاقي رد هس انعم قغو رد ردصم أ

 ناکسانوصا فیفخ ینوناضعب رددراو هروب یردصم كنوب هکرد حراشتوء تح

  هدشن زو ربما ( قتلا ) روند هیسک شل وب رولوا تفص قنخو رل ردبا

 قنخ هدننزو لیعغت ( قینخلا ) رونید هیسک شلغو هد رنو ( قونخلاو )
 ردق هنب ر همت لراغاط هدنتعف رو ترفوبآرسو هقنخ یم هقنخ لاق رد هنس انعم

 هنشاي قرف مدآ رو اهسؤر ىطغي داک اذا لابلا بارسلا قنخ لاقي رولوا شمصق
 رولوا شمصق ینز اغوب كيابش هک نیلیفتس هنس انعم قعشقب بوراو یرغ وط

 قثخ لاقي ردلمعتسم هنس انعم قهردلوطو اهغلس داکاذا نیعبرالا نالف قنخ لاقي

 ان الف قنخ لاقب رد هنس انعم قلب و هدننزو لاعتفا ( قانتخالا ) هءالماذا ءانالا
 كنوبق الثمرد هنسانعم قلغوب یدنک ناوبح هدننزو لاعفنا ( قانخالا ) قنتخاف
 (قناخا )اهسفس ةاشلا تفنخا لاق یک یسلغوب هلغمصق ینزاغو بیا نالواهدننوی
 هزاغوب راط و هدا رد نالوا هدن اتسهوک هللا 4سد الموب روند همدآ یج دما قثح

 هغافوصو ییضلا بعشلا وهو قناخاق انذخا لوقترونلوا قالطا قناخ هلو راطو
 (هنسرکلا قناخو بلکلا قناخررفلا قناخوبئذلاقناخ ) هنسانعمقافزرونلوا قالطا



EEE:و ۷  

 ا يحرم ( ةلخلا ) رولاق بوابكربا ی رلوص روغی هدرلنآ هک روند هرلەلق ||
 هةل وه لاش روئید هاش نالوا ثعاب هنغلفشارپ هب هنسنر تكتئبشر اوو

 روئید هدولب نالوا یسهناشن ر ومغب هدننزو هحرف ( ةقللا ) ةردح یا كلذل
 كنم( یالخالا ) رطلا رثا اهبف ناك اذا ةقبلخو ةقلخ ةباخ» لاقب یک هقبلخ |
 هلکن وو ید.لوا شاد هکر ونبد هب هنسن یکسا رد لنت هک تان قلح هلرصف |

 یژزح ره هکایوک هسیا رولوا هنهک یمازحا عیج كنوب رکا روئلتفص درفم |
 ١ تسابسضراو راشعا ةمر لاقداک قالخا بوت لاقي رونلوا رابتعا صوص بوئر |

 زدب ذآ تط واردر هدشنزو باک ( قالطاو ) هدتنزو روبص ( یوا ) |
 بام ( قالقا: ) ودنارفعز ینظعا و رج تشیبکرت ندصوصخ هراب ره
 ۱ :تاستکا هعیلال تی هک زوتلد هرفاو .تیصت نالوا ندعوا رعد دوو
 1 E ( قلا ) رفاو بیصن یا قالح هتم هلام لاقب ردنرابع ندنلبضف ییدلیا |
 | قلخو ناخ 4 لاق رد هتسانعم هینعسو عبطو یاوخ هلی ( قاطاو-) هلی ||
 ۱ لنخالاق رد, ی كناخ هک لخ و قلحب هکر بد حراش عبطو هرس یا نسح ۱

 | هلکشاو روضو تانه نالوا كردم هللا سصب لوا هدر یک برشو برش ردهبانعمرت

 | هدنانا لواو یدلوا صوص هناا كو یزوف نالوا كردم هلا ت ريصب یاو |

 ۱ فاکت ریشیم ندن آ لاعفا هلیببس هکلم لوا بولوا لصاح هدسفن هکرد هکلمرو ۲"

 | رایدلبا فالتغا ءایگح ردیهعیبطاپ انک قلخو سب رواوا لصاح بلط الو |
Eراها و ید .قاخ ارد فن تباتعم تازطف شیدا دز رنک  | 

 | هقولخ هبط كناخ (ةقللا ) ةرطفلا یا قلخاو ةقللا مع رک لاب رماه ق
 ا هال نس هنسانعم تسالم ردعما هکروند هغلنیعلاپ و هکل زود یک هقالخو

 | (ةغللا ) سالم ىا ةفالخو ةفولخو ةقلخ هب لاقب رل زولوا مسا هد ةقالخو ا
 تدن لاغل هلوا یمالع رومغو هدنآ هکرونید هدولو ییالباق زود ود لوش هلاصف

 ٠ جرف هدنن زو مكر ( قلا ) رطملا ةلبخم ةي وتسم ةباصم یا ةقلخ اعلا ق
 | كنهزانم یک هاقلخ "های هب رغصم ( اغلا ) رونید روغ قلصا كق

  هتهبح *افلخیلع برا لاق یک ءاقلخ رونید هنب رب زود كنههبجو روند هنا ق

 ۱. هک رونبد هنب رپ نالوا اکی ندههبح كنن ورب كنم تآو اهاوتسم یا امافیلخو ق

 | نابل هنهک همدآر هل رسک كنءومه ("قالخالا ) رد ه دنلزنم:نینرع هدناشلا
  هدننزو همظعم. ( ةغلخلا ) اقلخ اب وت :هاسک اذا هقلخا لاق ردهنسانعم كمردیک

 ( قلخلا ) قلفاذمات یا ةقلح ةننعم لاق روند هلود شلوا قلخا ةمان هدجر

 4 نالوا لدتهمو لماک و مان یبادناو ءانضعارح هلیسهین لعاف مسا ( قلتخلا ) هلوا | شمالروعک نرم زونه هکرونبد هقوا شفلوا نییلتو حالصاو هب وست هدننزو مظعم

/ 
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 | یکسا شع ریپ و رک ذیس اک یک هق ولخ رد هنسانعم یی E الم اذا ارا
 | ةفيلمو قلخ بون لاق رد واسم یانو ریکذت هلغلوا ردصم لصالاق رونبد هنو

 ۱ هدننزو رییز رونبد قیلخ هدن رنصمو هلیع كناخ رولک ناتلخ ییجج لاب یا قلخ |
 | فصت ةأرما لاقي زساه ر وند فیصن هدنرغصم كنظفل فصن هل نیتهق هک هتن |
 | ( قلخالا ) رد رلتفص هسیا راتوب ناوا قحال هناغص ريغصت فرح ءاه ارب ز فیصتو |

 رونید هاقلخ هدنشنوم روند هشاط نیعلپ و زود ېد یک یسهتخ هره هدننزو رج

 هاو و ربقف قلخاو ءاسلم یا ءاقلح ة رخ و تص سما یا قلح ۱ هح لاش

 هک رونلواقالطا هننابطهود لوش ءاقلخو ربقف یا یلخا لحجر لاق رونلوا تالطا |
 أ رزم نالوا كتشن یجرفو هلوا هدنزرط قبط زود ود بویلوا یغالتح الصا ۱

 | رتاسو تودو *اقتر یا ءاقلخ ةأرما لاقب ر ونلوا رببعت قلص هک رونلوا قالطا
 ۱ [] یا هبنحیلع یا ریعبلا ءاقلخ ىلع تبرض لوقت روند هنسهحفصو هنناب كلاوبح |

۳ 
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 هنر یصیو زود كنلآ ههبجلا ءاقلخو روند هنصا تنهراغم راغلا ءافلخو هتعفص

 ا | قالطا هيد نالوا نابسحو قشارب هب هنسنر هدننزو ریما ( قیلخا ) روند
 ( ةقولخا ) ریدجیا هل قیلخ وه لاقب ردشلوا قلخ نوعگنا هک ای وک رووا
 1 بود کیست چ هار یزو هبارگ ( دهن دو )مش تا

 || اذا سماخا بابلا نم ةهقالخو هق واخ ؛یفلا قلخ لاقي رد هنسانعم قلوا نیجلای

 ۱ [ هقالخو هل اقیلخ ناک اذا هل *یشلا قلخ لقب هنسانعم قاوا قشارب ههنسنر و سالما

 ۱۳۵ لو اهل نیم انا ةفالخ فا را تفاغ لاف رد هنسامم قلوا ولو لزوک
 ۱۳ او قلخو بوتلا قاخ لاق رد ی یک قلخ نانلوا رکذ
 ثارحا ( ةقواخلا ) یلب اذا عبارلاو سماشاو لوالا بابلا نم "ساک اقلخو 2 ةقواخ

 .ب ولوا قلزسرخ ینعی نالوا و نەم هس رغ كنب رعاش هلا ذخا ندنسانعم بذک

 ۱٩ ( قلاوخا ) ةلوصیا ةفولخم :دیصف لاق روند ههدیصق نانلوا اعدا ويد ردغ
 ۲ ضرالاو « وبشا هثدیبل هکهتن روند هراغاطو هرلابق نیعلپ هکر دیعچ ا
 سللا اهلابح یاهو تخم ین مس اهقاوخ تت « ایسار اداه من
 لاقي رونید هنعیبط نالوا تش رس كناسنا هدننزو هنیفس ) کا 1۹

 ۱خد قلخ کەن ردکعد رلذ ول هکر د هنحانعم سانو ةعيبطلا یا ةقيلطا ع رک

 قالطا هما و سانلا یا ٌهقیلاو قلا نيب ح ودم وه لاقب هنسانعم قوا ز ولید

 ۳ چت
 ر ر ےل ی ےک

2۳ 

 ی ا و

 هکمو ردیدآ مضومرب هدزاجحو رونلوا قالطا هب ويق هدماکنه ینیدلزاقو رونلوا |
 رد هند هکردیمسا یس ٣ح وز كصالقم ن جاجحو ردب دآ وص ر « دنت هماع هلا ۱

  ردیعج كن هفیلخ ( قئاللا ) رک ذب اک روید هباص نالوا یسهناشن روی و
 5 هجر ەدنسەروذ تله وء ی رلکدید ناعم ہرا مان اع قیالخو هنسانعم حی بط
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 اهفررط عضو نع 4ماعتلا تعدتاو روا ء اهف ح عسنا اذا ةركبلا تقخا

 توصادا ج رفنا قحا لاش ردهنسأنعم كوا جرف نکرونلوا عاجو قو رزلا نه ۱

 رب دقن تلمودوا و قلناروا وک كءالو یھ ا ( قلخا ) عاجلا دنا

 لوق لع هنسانعم ریدقت قلخ هروک هنای هدرئاصب كفلؤم یصساک رد هنسانعم |
 هدلعد [یفتسموا هردو اذا مدالا قلح لاق ردعو وم هت سانعم متخسم ر دقن |

 هکی ډنلوا لامعتسا هنسانعم كلا عادبا زساثمو لصاو زسکتروا یهنسنرو |
 یلاعت هلوف یناک رونلوا ریبعت هلا قمار ندنا هد زما سل رد هنابر تفص نامه |

 هنسانعمكلتا ادیب یهنسنرب ندهنسنر و امهعدتبا یا [ ضرالاو تاوملاقلخ ] |
 ادا سا هنف ر ط سان قاخو ] ةدحاو سن نم مکقلخ ] یلاعت لاق روئلوا لامعتسا |

 | یسیر و نیمخ و ردقت یر رونلوا لامعتسا هلهحوکیا نامه هسروئلوا ۳

 نيردقملا نسحا یسهعرک [ نيقلالا نسحا هللاكرابتف ] و هنسانعم بذک ثادحا |
 ردهنسانعم كلا ادب نالی قلخویهتنا ردیبغ هنیرلعز كرلعاز دوخای ردهنسانعم

 بودنشمو بهن ى رب و هارتفا اذا لوالا بابلا نم اقلخ كفالا قلخ لاقش
 ی هنسنر و هنیلو هسام اذا *یثلا قلخ لاق رد هنسانعم كليا راوبهو زودیود |
 یتسهلوقم ناینشهو هعنص اذا هربغو مالکلا قلخ لاق ردهنسانعم نتخاس كمزود |

 یانعم هکر د هنسادعم قلثاروا هد وا ند رمح لوفیبع كمکيد بوح بویلناروا ۱

 هردق اذا هقلحو اقلخ هوحو مدالا قلخ لاش روند ی رف کم ردع و وم ۱

 ارب زردش)؛اشیوشت فلم هکر بدحراشهارفلیق هعطقاذافهمطقب نآ لبقردقوا هزرخو |

 ین رلقادب كجا قلخو ردلکد لخاد هداصم زرخو ردم زال هد هدام ءادتبا لاثم و

 ( قلاثا ) هاوس اذا قلخ لاقت ارد هنسانعم كقلزود بوردنک یرهمکنو
 هناش لح ناهح ةدش رفآ ىحدنا .اعاو 8 ندیکی یبایشا ٌسلاثمو زسکت روا

 عدبلا یا قلاخا هللا وهو ردش رش مسا ر ندنسهیافص ءامسا كنب رلترضح

 نایت“ و نیشیم هلا ذخا ندنسانعم نیمخو ردقنو قبس لاثم ريغ ىلع عرتشلا "یشلل

 ردن رابع ندهسک نګ بوعلوا هک روئلوا قالطا هدهنعناص كنهن یملوقم

 كليا ادب نالپ هرات هدننزو لعغت ( قلخحلاو ) هدننزو لاعتفا ( قالتخالا )
 كعرو- قولخ ین آ یرکذ ینلختو هارتفا اذا هقلخو كفالا قلتخا لاقت رد هثسانعم

 فلکت هلادنسن نایلوا ىب وخو قواخاب بیطت اذا لحرلا قلخ لاق ردهنسانعم |

 دوب ( قيلخلا ) هفلکت اذا هقلخ رینب قلخت لاقب رد هنسانعم قفلیوخ ب ودیا |
 تم روس قولخ دیدار رو هاوس اذا دوعلا قلخ لاقي ردهنس انعم كقلزودآ یهنسنر ۱

 ه رهم هنتسن رب هلت ( قلحلا ) ى وا اط اذا هقلخ لاقي رد هنسانعم ||

 بابلانم اقلخ *"یشلا قاخ لاقب رد هنسانعم قلوا نیچی زودب ود يک یسنو سها |

 ۱ سس سنسور سس AML OI 4 1 می

 تا
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 تست سو

 ٠ | ردندنلیبق همس هلحت هلیعسا لاح ردشغفلوا قالطا نوجغیدلوا هر رو ب طم
 e رونىدەر یرلقدلوب تباہ دوخاپ هن رلفرط ییا كضراو ءاع” ناقفاخ نا دعو

 رابللاو لبللا نال امهاتفاوا برغلاو قرمشلا امهو هنرهش نیففاا نيب "الم لاق

 _ | ردبعج كنهقفاخ ( قفاوخلا ) امهاهتتموا ضرالاو ءاعسلا افرطوا امهيف نافلتخ |
 [ ردنرابع ندرلتهح یرلک دليا روهظ كعب را حاير ندهيكلف قافا ءاعلا قفاوخ

 ۱ 1 فیسلا یا قفضلاب هبرمض لاقي روند هجلق یصی یسولما هدننزو ربام ( قفضلا )
 ۱ لع هنسانعم هرد روند هحابریقو ههروط هدننزو هسنکم ) ةقفلا ( ني رعلا

 | (ةقخلا)بشخنمطوسوا ةردلا ىا ةقفخلاب هرزع لاقب رود هیعاق جاغا لوق
 | كرک وجایریقو هروط ك رک رونید هبهنسن قجهنلوا برض هلیسیدنک هلرسک كلاخ |
 | هبرضتیث وهو ةقفخاب هیرض لاقب نوسلوا رلهنسن یک یصاق شلزود ندشیاق ۽

 ۱ هوا ربا نام بارس اجال هدنا هکر ونید ههوا زود لوشو ةردوا ریس وص
 لحر لاش رونید همدا نالوا یمی یسک وک كننابط هدننزو دادش ( قافخلا 1

 | زودو ها لج هدننزو هدادش ) هنافخا ( نعیرع همدفردص یا مدقلا قاف

 ۱ رونلواقالطا هدعفموردو هتصیج یا یشحا هقافخ را لاق روند هنواخ ۳۳ ۱

 | كك رو ردعما ندناقفخ نالوا هنسانعم قمانیوا رو هلیصف تاخ ( ةتفلا )

 رولوا همهانبو بلقلا بارطضایا هقفخ ینتذخا لوقت رونید هنسماواو هنشیانبوا
 ناففشاوذ یا قوفخ لجر لاقب رونید هیسک التبم هنسانبوا كروب ( قوفشلا )

 هدنرلت زو هبطرو بطرو هدننزو هحرفو هدننزو فتک ( قفحلا ) روند هل ون و ۱

 ۲ كناخ رولک تاقفخ یعج بقا یا ةقفحو قفخ سرف لا روند هنآ یللب هجا 1

 |[ رولک قاذخو هلبصف كناف و یعع كناخ رولک تاقفخو هل ربك كناف و یصف
 ۱ ةءویش هدنصع و ند !قار بو ردنار هیهاک هروک ذم تفص وبشا مرزی تا و

 ]  (قفخم) رولواضراع ندنکلب ات و فعن هلغلراو هنتسوا كب هچهاکو ندنتفاخ

 ( قوقخالاو ) هدنزو لیمزا هلفاق ( قیفخالا ) ردیدا عموم رب هدننزو ثدحم
 , هلیصف كناخ(قخا )رولک یقیقاخایمج رونیدهکیلد و هغیراپ نالواهدرب هدننزوعوبسا
 ((قیقخا)رلیدمد رولکییفاخا یه ا عج راضعب رولک ق وقخ و قاةخایمج رد هنسانعءقیفخا

 5 ا ن انف ج جرغلا قخ لاقب ردهنسانعم كغوا جرف نکردیا عاجهدننزوزپ زا ۱
 ۱ ردقلا تقخلاقب ردهنسانعم كهلسسكرەديا قاوقاو نکرانیق هرصاوتوصاذایناثلا
 6 )دود هبکرع یشید نالوا عساو یړ د هدننزو روبص ) قوقحللا ( تتوصو طاغ اذا

 | (ةقاتلا) رونبدهنروعو هکر مق جاق نکتوایرف ندلازهو فءطو ندقلبقلاصو
 تناك اذا ةفاقخو قوفخ ةأرما و ناتا لاق رد هنسانعم قوقخ هدنزو هدادش
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 ۷۳ 3 وی

 بوموکهرجما ج رف ماقلاب یرکذ لینوکس كناف ویصف كناخ ( قفخلا ) ردهیاکح
 اذا یناثلا بابلا نم اقفخ ج رفلا ىف بیضقلا قفخ لاقب ردهنسانعم كلا بئاغ
 هبرضاذاهقفخ لاق ردهنسانعم قمروا هللا هنسن یصب رای هللا هروط و هبف هبیغ
 تتوصاذاهلءن تقفخ لاش ردهتسانعم كيلسس. یاققایا نیکررو و شبرعبوا, ةرد

 اذا مهلاعن قفخ معسبل هنا هربق ىف عنصو اذا تیلا نا ] ثيدحلا هنمو حراشلا لاق |
 ردهنسانعم قمانیوا بونرد هنوا یرب هنسنر هلاضف ناقنخو قفخو [ اوفرصنا |

 اذا یناثلا و لوالا باسبلانم ااقفخو اقفخ ةيارلا تقفخ لاق یک یسانبوا كروب |
 قاعالا مثاقو * وبشا عاش مان هؤر و بارسلا قفخ اذکو تکرحو تبرظضا |

 ترور ىنساف كنظفل قفخ هدنش « قفحلا عال مالعالا هبنشم * قرتخلا یواخ

 ردهنسانعم تكعردبولاص هنوایرب ینشاب مدانابلق و وا قفخو ردشمل باكبر نوح ا 1

 لاق ردهنسنانعم كمسکیغوح كنهصکو سعت اذا هسأر كرح اذا نالف قنخ لاق |
 اذا رئاطلا قفخ لاق رد هنسانعم قجوا شوق و هرثکا بهذ اذا لبللا قفخ

 علقو تطرض اذا ةقانلا تقفخ لاقي رد هنسانعم قلهطرش ناوبح و رانط
 بابلانم اففخ فیسلاب انالف قفخ لاش ردهنسانعم قمروا هحهتبسهآ هللا |

 هنسنر یخدو هدننزو لاعتفا ) Cek ) ةفيفخ ةبرض هرضاذا لوالاو یناثلا
 (قوفلا)لرصوبرطضا اذابارسلاقفتخالاقب ردهنسانعم قمانوابون ردەتوایرب |

 (قافخالا )باغاذایناملابابلا نماقوفخ ما قفخلاق ردهنسانعمقغاب زدلی هدننزودوعق |

 لاق ردهنسانعمقلاصبودانم وا هنوایرب یتشاب مدآ نایلقو وا ید و هللرمسک كنهرم 0

 لاق رد هنسانعم قغاق ینرادانق نک راچوا شوقو هسأر رح اذا نالف قفخا |
 بولاصهئوا یرب ىنبوث نوعا تراشا هیسک رو هیحاذص برض اذا رتاطلا قفخا

ITO 

 ردهنسانعم یفلوط زدلیو هنعمل اذا هبوش لحرلا قفخا لاقب رد هنسانعم قمتانوا |

 تینغ رب ندراکش دایصو ندازغ یزاغو بیغلل تلون اذا موصلا تقفخا لاش

 لحرلا قفخا لاقب رد هنسانعم كلبا تعحر تسد ی بویلوا بایرفظ هدیصو
 رد هنسانعم قمش بولاچ هرب یدا ریو دصب مو عحر دئاصلاو منی لو ازغ اذا

 رد هنسانعم قلوا بئاخ بویلوا سرتسد هبولطمو هعرص اذا انالف قفخا لاق

 یجلدطرضاماد هدننزو روبص ( قوفخلا ) اهک ردب ۸ یا قفخاف ةحاح بلط لاق

 هدنرلنامز كرلهفیلخ رفعح واو سابعلاوا ندهیسابع ( تاقفاخ مایا ۱ رونید هب هقان
 روهظباهش ردقلوا هداسوح هصک رب رونلوا قالطا هنمایا موج رتانن نالوا عقاو

 سابق یدیوق تمایق قلخ یدلوا یشتنم بوريك هنبر یر بک اوک هک یدلیا

 :رد هلیسهبنن هیت هک ناتفاخو ردیدا عضوم رب هلرسک كناف ( ناقفاخلا ) رلیدتبا |
 هدرانارارنولیل رونلوا قالطا هنبرلتفا لوقیلع رونلوا قالطا هقرمشم هللا برزو ۱



۷/۳ 

 :مورحیسیدنک بوریو یرلک درکج هنب هلنلوا رازاپ هنمروا نامه هسردبا اطخ
 ( قازتخالا ) ردبذآ لوک أم تاسبن رب هلبعف كيازو  كناخ ( ةقزبخلا ) رولاق
 ٠إ لسنا اذا فیسلا قزتخا لاق رد هنسانعم قلربص "ندننق علق هدننزو لاعتفا
 ۷ قشخلاش ردهتسانعم كکد هناشن قوا هلنوکس كنیسو یصف تناخ ( قسلا )
 هکر دیفدارمو هدننزو قورخ ( قوسخلا ) سط رق اذا یناملا بابلانم اغسخ مهسا

 نبرد هدشنزو لقیص ( قسحا ) قوزخ یا قوسخ ةقان لاق یدنلوا رکذ |
 E ردنداقلشاط هرق فورعم رب هدهيدابو ردیعا لحر رو روند هربق نردو هوبق

 3 باذک یا قاسخ لحر لا روند هیسک باذک هدنزو دادش ( قاسحلا ) |
 ۱  هعفدرب بودا ذافناو دقع هرک رب هدنسهلماعم ارشو عب لاف ( قاسخلا )

 ال تاقسخ وذل هنا لاقت ردندنسانعم ذوق ردهقسخ یدرفم روید هکلنا ثعحام |

 | هیقوف یانو هم نیش ( قتشخا ) یرخا هيف مجرب مث خرم هیذعع یا عیبلاق
 د وخاپ همسانعم مشیرپ روند هکنیا لوق ىلع روند هتنزپ ناثک.هدننزو رفعح هلا ۱

 هدیسراف ردهجراد عبرع نالیروا هنتنآ یغتلوق كابل هک ردیرعم یسراف همش |

 هدننزولقیص هلباف ( قفیخا ) "رونلوا ریبعت یلآ قتلوفو رونبد كنشخ هدیک رتو
 هنشوقهودو هبهقانو هلآ كياچو تشحو هئسانعم هععاو :الف رونید هوا شیکک |
 هاربسیزلعدآ و هدرخ یرلکک و نوزوا یرلهداق هک رونیذ هنواخ لوشو روند |

 تفآو وطخا ةدیعبلا ماظعلا ةتيةدلا]نینفرلا ةلوطلا یا قفیخ ةأرما. لاتقب هلوا
 یسرف كمدآ رب ندهعیب یبو ةيهادلا یا قفیلاب هللاهمر لاق روند ه هیهادو

 نانیعتم هک زدیبقل تكنهسک مان رايس هد زو نارفعز ) ناقميللا ( ردیعسا

 | ما ناوغبا ندنفوخ كفوع هلکلبا لتق قیوع یردارب كلبلخ نب فوع ندبرع
 . نداصت هنسهدا رع كفوع هدهار ءاتننا یدلبا زارف بولا ییشاب یرغوط هلح

 هد هلا هلو .یدلیا لقن نیهصق هدک دلبا راسفتسا ندنریس تهح هلکلیا |

 | نالوا یصعنس# ملت اعرو مر اکا رو نم هلفل وا شمقح اونو داز یو
 ۱ 1 رادقمر یدلیا تمنع هنلو بودنا اطعا یینصن كنسهشوت و یر كنهقا یکیا

 ۲3 هرزوا روم هلفنلالع بونود هلفلوارادغ هناذ ق ناقغيخ هرکصندکدلیا تقرانم |

 . یدلوا هاربور یرغوط هناوغبابولاخد ینداز ةیقب هلایرخاٌفانولتقو هلجهلفیس |

 ۱ ] یسهدیشن * رولعافلهبف * روج فصتلا كل « وبشا ندیبیغ فتاه هدنلوسو |
 | هتسارخ كنبردغ و روهظ انمهسمهسرب ندفناه فرط هني هرکصتدکدلیا عاما |

 ۱ 1 یدلوا لثم یرامالک ناتفیثحا لظکال لظو ناقفیخا لظ اظ » دعب نم یدلیارهظم |
 كباج تیائب هدننزو ریفدنق ( قیقفنخا ) رد هيما هبنا و هیلعف "هلج یلوا ةرةف

 | ندنشیورو «هرهنکلیسوقرهنقلاچكنعسقتآ و روند هنشوقهود و هبهقا هدنور و
 سهم و یورو هستی سا

 رد هباکح



 ۱ قیر هما كاعد( ولار ر ىا 2 دیو رذیسا نداق
 | لوق ىلع ردیدآ هلرب ظبلغو تشردرب هدننب لبح ماناحا هلا المو ردیعجج كطفل

 | نامعنهدقارع هدننزو سکودف ( قنروا ) ردیدآ وصر هدندرو یسلیبق ربنعاب
 ا كحهبب ماعط هک ردبرعم یسراف اکنروخ ردیعسا لرصقر ضوصخم هربما مانربکا
 قنروخو ردح ورشم هد هجرت عطاف ناهرب ییصفت هکرید مجرتم ردکعد لح

 | ندم العا ردیدآ هر رب هدنسانمق حلبو ردیعما هدلبرب هدب رغمو رينو هدهفوک |
 | یازو ىم كناخ ( قنارزما ) ردند اروا قنروخلا هلادسبع نب دجم عقلا وبا

 | كحراش رونید هرازب قآ افلطم لوق ىلع هز قآ سنجرب هلیئوکس كن همم
 روند هنکوب هود قللیرب قنارزخ هکبدید رلطعبو ردب رعم ندیسراف هروک هننابپ

 ( قزخلا ( هی ادم تویکنع رواد هک روآ هدنن زو لح رفس ( قنررشا ) ۱ ۱

 | ةرخ هق رخ لاق رد هنسانعم قم اسو كمرود هلئوکس كازو یصف كباخ
 | قرخ لاش رد هنس انعم كلشیا بونلپ اص هناشن قواو هنعط اذ| ینالا بابلا نم

 قزرخلاش ردلمعتسم هنسانعم قم هنغاص شوفوذفنو سط رفاذا فدهلا ميهسلا ۷

 لاق رد هنس lisa كاترود ردع واطم هدننزو لاعشنا ) قاز . الا ( قرذاذا راطلا |

 نانسیا قزاخن مدشنا لاد روندهنن قارزم ( قزاخا ) قرخاف عراب هق رخ 1

 ( هقروقزاخ ( سط رقمیا قزاخ مهس لاقب رود هفوا ی ےلشیا بونلراص هناشذو ۱

 ے:ےلصم رو تعفو ريخ ن ن د اف هل.هح و هبانک دا ےاباص هغاربب ید

 | كنبرب رونلوا قالطا همدا قذاحو زواو یرحلوقىلع ا نایلوالومام ثفایل
 | ( قازخ )قذاح یرعواهبف عمطبال ناک اذاةقرو قزاحوه لاق ردءولعم یبسانم

 ردل ودعم ندراط قرخ ردندت الک مانشدو بس صوصخم دناوسن هدن زوماطق
 هب هقا لوش هدننزوروبص ( قوزا )ءاسالل متشقارخای نولوقب ردکءد ناغاع» |

 نکررولوفییع هلواردبا روقح روقح یرب هلیذ هنقش ندنندشوتوق نکر رو رونق
 قرخ تناک اذا قورخهفان لاقب هلوارارب بوت ریرب كره رودهل.1وا زود یغهنش
 هدنزو ربنم ( قزخلا ) ضرالق دف اهیسذم بلقنا تشماذاوا اهعمانع ضرالا
 شقاق مجم 3 ىیرۈبسو نکسک هد زرط نرم هدنحوا ر هک ردبسا قبرص ر

 | رلیخامرخ ندا داس ددرکع هلیتروف رخ نالزا هززوا ما اف 8

 | هلدرکحلافطا نیتسیا یغروق امرخ رولوا هناد جاق رب ندنآ هدنرانایو رارونالوق

 هنییصن بوروا هرک ر هبوج نالوا قروق هلفرص لوا راررونک بوروشود
 طرش هرزوا كم ریو كد رکج ددع نوا دوخای شب هدن ران یراهناد نشود
 رلررو'ه وح هلا رومد نالوا هدمشاب بولا یعد مص لوا ندیحامرخ هرکسادک وا

 رک او دربو یربلک درکج ۰ نالوا طورمشم بول آ هسا رشود اب ۶ نه قوجو زا
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 دم نوح تست حوت هه

 هيف لات هلاه روید هتهالبو قجو هغل هيل وجو هکلجحهو روند هغل وا ردا ۱

 ( ناق چ ) رولوا عج ندن رل هلک ءاق رخو قرخا قرخو قج یا ةقرخو قرخ
 | ( ناقرخ ) رد نل یصف كنار رد هبرقر هدنساضق ماطسب هدنن زو نابص» ,
 ۱9 و و و هی اد یاو ات

 | نغمكيس هدنن زو رجا ( قرخالا ) ردن دنیعبا قيرخ نب ریپز ردنداعا هدننزو
 ۲ نالوا . ES هلزوک ىلعو تعنصر ندنلا دوخایروند هیسک نادانو قجا ر

 ۱ ال هعنصلا نسح الا وهوا قجا یا قرخا لحر لاقب روند دمدآ هما وحو مه

 ردندن راتآ ی عا هکر وند هب هود ندا عنصو هر مدقم ندنغ هنش یتنابط ¿ نکرروو

 ۱ | ةباصلا نم كلذ هبرتعی هفخ لبق ضرالا ىلع همس عقب ن ناکاذا قرخا ریعب لاق

 | روند همدآ راکن اشیریو هیلوجو جم ردتفص یخدوب هدننزو سدن ( قرخلا )
 ۱ لاق اه اس ا کاکا ناريحو شوه دم یدآ رب هرس كن هرمه ( قارخالا )

 ۱ ناتو زد هانم قم رب هراپ مرا ی هنسن ن ( ییا ) هشه دااداهقرخا

۱ 
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 بذکلارثک | اذا نالف قرح لا ردهنسانعم كلئوس قوح ینالبو هقماذا هقرخ

 قرخ لاق رد هت انعم كلا ادیب نالي ند هح رق هدنن زو لعفت ( قرخلا )

 قرخ لاقي رد هنسانعم قلترب رولوا عواطم ندنظفل قیرخو هقادخا اذا بذكلا

  قرخت لاقي ردلممتسم هنس انعم كلتا مسوت دنواضهو لذيو قرضف بوثلا
 . لا ردهنسانعم قلئرب یخدوب هدننزو لاعشا ( قار الا ) هيف عسوناذا ءافحسلایف

 | هدننزو كلم ( قالو ) هدنن زو هل رحم ) قرض ( قرخاف بوما قرح

 شه راد یا هلغلوا دنع ىرغسو ريس رلد رع هک ردندانعءوب روند ههنسن قتر

  هق رخو لاب رسلا قرح” وه لاقی رل ردبا قالطا لابرسلا قرض همدآ نالوا

 تركب هنسنر ءدننزو لاعیعفا ( قاربرخالا ) هان تقفقشتف هرفس لاط اذا
 ۱۲ قرورضلا )قرض اذا بوئلا قرو رخا لاق رد هنس انعم قل وا كاك اج
 بولوا هلال احو تسح هدنص وصح ییاعرو دهم لزوبش هود هلیس هين لعاف مسا

  قرورخح لحرلاق روند همدآ ندبا ماقها هدنراعو دیقن بوشلوط یفا رطا اماد
 هنج رار هدننزو لاعتفا ( قارتخالا ) فرصتبو فخو لبالا ىلع رودي ناك اذا

 كل ادب نالیو اهبف ماذا ضرالا قرتخا لاقب رد هنس انعم كلبا نا رذکو رورم
 ۱ تن لوعفم سا ( قرتخلا ) هقلتخا اذا بذکلا قرتخا لاقي ردهنسانعم

 ۱ قرانا یبا ن رکنا دبعو اهبع۰ یا حایرلا قرح لافی روند هرب ىع ارغوا لب

 ۱ € هدنن زو ج رز هلنو ( قنرشا ) ردک ورتمهنو قوئوم هن ینعب رد نیل ثدحم

 / انا زالن . قفوهو قنرخهاک یصلا اذه لاقي روند هنمسیزواپ لوق ىلع هلاشواط
 u ZE ردد و2ف و انعم ءالا هعنصم روند هلك رهصوصو هدلووا



۷۳۹ 

 هدسلاصحو روماو لطباوا لاط سلا نسلایا قارخم لحر لاقب نوسلوا رک |
 لاش رونل وا ریبعت یک وس ب ورب هکر ونب د همادآ راذک راکو ردمو فرصت« |

 دیسو, هنسانعم یر رو روند. هنبزوکا نانو رومالاق فرمعتم یا ار لحر
 ردم وس س هلبناونع دیسلا هد رله عج هحرک هکر بد حراش روند هردقیلاعو

 فلل قارخملا راعت-او ساسالاق لاقاك ردقلوا هل رابع فیسلا نالوا باوصنکل

 قرخدوخایروماقرخ ردزاجیمومجم كرلانعم وب ردکعد قرختلآلصا قارضهکیدلاق |
 درا وجو یضس قار ورداکد دیعب قوا قالطا ید هدبس نوجیدلیا سان هایم |

 بوکوب یتسهلوقم لاشبو لیدنه هکرونید هب هروطو ردیسا لحجر رو روید همدآ
 یانعمو برضیل فلپ لیدنم وهو قارخلاب هر لاقب راردبا هدنز رط قام وج

 روئلوا قالطا برح قارخم هرد اب براحمورو اکنح قرەلوا ذوخا» ندروک ذم ||
 ولنج ول ری اج هدنن زو ریما( قیرذا ) برح بحاصیا برح قارخوه لاقب ||

 لوفت هدننزو بنیک رولک قرخ یعج رونید هرب "قلارا ولنار وتوا زود نالوا |
 رونید لب قوغوص نسا كبو تان هبفو ضرالا نم تمطم یا قیرخم تررم |
 هنر: هب هژود رب لوق لغ نولوا.دنغ هلکشد هل نسا لدتعمو فیطل قشم شو |

 قیرخفقیرخ هاک لقب هنموزونید هلل نسا یدازوا نوزوا دوخای روتید هل سا

 شاژوا ندوص یربكب دوخاب یس ابق نالوا هدنبد هک رونبد هوبق لوشو بوبهلا
 نوط لود هلغت رب دلو قیارخو هلنبتع رولک قرخو رواک قئارخ یعج هلوا
 قلحاغا اجاج هک رونید هنقرآ وص نابلوا نیردو "یک هفرخم رونید هجر نالوا

 هدننزو روبص-( قورا ) رونید هرب شیکک قاتج آ نالوا هدنتب ابن كهردوهلوا
 هدنن زو هف رضع ( ةف رضاا ) رونید هل سا هل دش بولوا قوغوص یندوب
 تناک اذا ةفرحمو قیرخ جر لاقب روید هجر نالوا نم وط لود هلغلوا قترپ

 دن انعم دامر رونید هل وک هدننازو فتک ( قرفا ) عقلن الف دلولا اهفرخ دق
 قرخو ردشفلوا قالطا نوعخیدلوا تبا هدنر یسیدنک بودیک راناتش شنا

 هنس هل وقم شوقووهآ لوشو روید هه وهآ نالوا تكش وکو فنعص یرلف ایا

 با ویل وا لا هنکرح ندنف وخ هلتفلوا را دایص هدنفا رطا هکن رو

 رونید همدآ كلدلک نمو مه نایلک شيا ندنلاو رذ هقرخ ینّوم هلاف رولا شاپ

 ردیدآ شوق سنجربهدننزو عكر ( قرحا ) ةعنصلا نسحالیا قرخ لحر لاق

 تاغ هل كباخ ( قرذلا ) رولک قرارخ مج ردن دنسمذج هچرس لوق ی
 لاقب رد نيت هک ی ک قرخ ردیلب اف. تع المو قفر هکر د هنس ا ا

 تاسزد انو هاسنف بویم هرج لز وک یشبا رو قفر فالخ یا قرخو قرخ هس
 یی اب یک وک نم رم سس تیپ ی تاج نیم باس مین

 | هاب وطلا وا ريشلا ةرتسلا عح ارلاوا لھ هل اکو 4 اه ةن كشت ةدراب څر ئا ۲ 1

 تتت



 28 ندنتعاج *اکلا وتنو اعد لا ر یدبا ناپ و هچمدخ تشان مالبسلا هيل
 | ل زغتو بیبشت هلکن آ هدنر اعشا رعاش مان هم رلا وذ هک ردیسا تروع هقشب ر
 ات داف یا هافرج زاش ناش زوخ» هتوبفنالوا تایلد ,هدنفلوق ءافرخو يدبا ربا
 ةددشیا ءاق رخ خر لا روند هل ددشو قرح

 أ ې نایټ زوک یرب ییددص» و

 e ده اعتنال تن اك اذا "8 رخ ةقان لاقي رولوا فصو هب هقا ىزمس رسو

 لیقع هاقرخا یبا نم كلامو ردن دنبندح ءاقرخ نب راذعو ردیدآ عصومرو اهماوق
 در اوحو یضسلوقیع درفاوجو یخ هلرسک كناخ ( قرشا ) ردندنس هلیبق
 هتیلخا مرکو كزا رظنعث وخو ربلدو بوخو رونید همدآنالوا فی رظ قرهلوا

 مرک نسح یتفاذکو ةواضجیف فیرظوا یضسیا قرخ وه لاقب روند هناوج |[
 ( قیرخا ( هلع كرل اخ رولک قو رخو روک قارخو رد قارخا یمج ةقیلحلا

 هندآ هواغحلا ریثک درمن اوعتو مرک كيو رد هنساانعم قرخ هدننزو تی ح

 ۱ یرحو ا هلابایو هبرب هدننزو دعقم ( قرخا ) رولک نوفب رح نهج ر رونید ۱

 ۲ یرلکدلید هک روند هشااط یلکیلد قجتاقط یتس هلوقم قلعءو ضوح ضودا |

 همدا نا وا ریبعت كيلد ی وا (.قورخنا 3 راردا .جارخا وص ندنا هدنفو |

 ۷ همایشخا بولوا .هانو فلت هسل رو هنیرخ رب هنلا ی هک, رونلوا قالطا |
 ] كلاخ ( ةفرخا ) ینغهفکیف عقبال مورح یا ورخ لحر لاغب هلوآ زبلاق هجقارب |

Pe هعطق یا دارح نم هقرخ ضر الا تعقو لاش روید هنکو اب  

 ] هدننزو بنع رولک قرخ یعجج رونلوا ریبعت هرو اج هکر وند هنس هچراپ زو
 هللا دبع نبا نیما وبا سصتخلا بحاص دلاوو مس اقلا اوبا هلانحلا جش ندنيت دم

 ناص ادنسمو رع ن میهاراو ىلعنب نجرلا دبعو رفعج نب زیزعلا دبعو دج انب
 لال دلا دمع ن رع لص الا ینانهفصا ون و حلا ییا نب دجا هللا دبع نالوا

 ودرلب وسام هب هقرخ عب هک ردندنب دح 46 نویقرللا دجان دمع نب دجاو |
 نوعا تمالع هدننافوا كنح ردیبشل كدشار ن. نامعن هدننزو بنع (قرطاوذ (

 كرعاش ما لجن ةغبلخ كلذك یدنلوا برقلت هلغغلغب رل هفرخ .یراضو یزمیق |

 ١ قرشاو شی رلا اهیلع افا یئرغ ٠» اهتلوج تداج ىلبا تأراد ۰. وبشا ردیبقل
 ارعا رب یوهطلا طرف نا دوخاپ طرق قرا وذو, ردشلوا بیغات ثعاب ی

 قرخاوذو رد رعاش فیس نب عرش نا قرحطاوذو ردندنساررعش هیلهاج ینعب مدق |

 هفرخو ردیبقل یسرف كنراحن :دابعو رد یلهاج رعاشرب هقشب ندنس هلیبق عور |

 ف رخو ردع“ یرلس رف, كني هسک مان بتعم ندنس هلیبق ییغو كن هدرفن دون ۱

  حابصم ) قارخلا ( ردهناب یرد ردیعما یسهدلاو ثامش ردند ازعش تاعش نب

 1 ْنوسلوا واب وب نو زوا رک رونید 4 هبدآ دآ ریلد لزوک یمادنا بوخ یندب هدننزو



 مشت تر رم ۱
 سس ین سا اسانس توس تا ا ت ا د ی تن قلا د ا

 | هعنص اذا بذكلا قرخ لاغب ردلمهتسم هنسانع» كهزود نالي ندیکی و هقش |

 | لوش و ارقف اضرا یا اقرخ انعقو لوقت رونید هرب ريق زسوص زس وا قرخو |
 یعج رولوا هدنکارب یعب قر حاپ ر هدیا هکر واوا قالطا هبا روج ن

 عنضومرب هدرواسنو ردیدا تار هیش هابت :e طسق قرخو رولک قورخ
 هغن رب هکر ونلوا لاتا م اسا ید قر هلوا مسا ق رح هروک هننایپ ا نا رد,دآ |

 1 همای لوي كيلد ید هد زیاتی * عقارلا ىلع قرا عسنا ۰ لئلا هنمو روند ۱ |

 هحو قمادرتآ الصا هدر رب هدنن زو دوعق قورخا ( رد هد زاب ز يلم كحوک |

 اذا لوالا تایلا نم اقورح تببلا ق قرح لاش رد هنسانعم تكلدا تماقا هرزوا ا

 اقرخ تيبلا ف قرخ لاقب رد هنسانعم قورخ هلنبتعف ( قرحلا )إ حربي اف ماقا ۱
 ناربحو شو»حدم یشات ند هنصراعیک ایحو فوحو حر ف ماقااذا عیار بابلا نم

 قلاق هنساهدو توهم یک داجج بو یرازوک لوق ىلع رد هنس انعم قوا

 ا و ترا زا ناو یو نم شهد اذا لحرلا ق رخ لاق رد هنسانعم
 ندنسوقروق هدنغاتب یدنک یسهلوقم شوقووهآ هلکمروج یفارطا رادایصورظنب

 | قرخ لاقب ردهنسانعم قتلوا رونا شاط یک ناب مسج بوشباب هر بویغادلخ
 وم قرخو ناریطلا ىلع ردقب إف رئاطلا اذکو ضوهنلانع نح قرف اذا لاررغلا
 ماکشلارشب ییا ی دچا ی رې ندنسندح رد رعم هر هح ردیدآ ك رقر هدنساصق

۲ 
۱ 

 شد ون یو تطظاغ قرحو ردنداروا نویف رخا هلل ادیمع ن دو یسوم ن دڅو

 ردصمو رک ذیساک رد هلم هک یک قرخ ردیلباقم تاوهسو قفر هک رد هنسانعم
 رگ ذیس اک قرخا ناک اذا لسحرلا قرخ لاقی هنسانعم قلوا قرخا رولوا
iقل وا راہب شوخا و ءانف بوم یشیا یغیدنوط هدننزو همارک ( ةقارثا  

 عبارلا بابلانم ةفارخ *وشلاب قرخ لاقب ردکمالک ندنلا شيا لوا هکرد هنسانعم
 اذا لحرلا قرخ لاق رد هنسانعم قوا نفع و قجاو هلع نی مو هلهح اذا

 راکزور هدنا ندنتعسو هکرونند هبهوا لوشهدننزو ءارصع ( اقرا ) قرخا ناک |
 اهیف قر کن هعساو یا ءاقرخ ضرا لاقي هلوا ردا بوبه قرغنءو هدنک ارب

 ه روع نادانو نفع هیاوجو جی * رولوا ثنوم ندشظفل قرخا ءاقرخو حاي رلا

 الصف *افرثا اهنسح ةريثك للعلا یا * ةلعاف ؟اقرلا مدعت ال « + لا ق و روند

 لقاع یحاص تبورو دشر هلغلوا قوح كب راذعا و للع ییعی سکلا نع ۱

 نیعلوا هردتقم هندارا هناهب و رذع رب ید ا رسکیسو نادا هقشب ندانادو |

 لثمو ردلکد راوازس و قيال هلهحو رب باکترا یس هیعاد تلعو رذع هععرو .
 روتل وا داريا هدنعق وم حابتتسا و یهن یراذتغا نالوا درس هدسننم هدام ر

nو فب رش رعسم اعا د کا نوناخ رب ن دساح ینز  



۷۳۹ 
 ۱ تن سس سس سس سس سس سنی دوس تست بس

 1 یرباقر هوا نوزوا كب ییوبهدنزو لابرمم ( قابرما ) ردبعلا صوصخم ضوح
 أ

 | هدنیاورب قابرخو روند هلوتاخ نالوارروب كباچ لوق ىلع روند هنوناخ ول هدوک
 زبت زبت رولوا ردصم یک هقب رخ قاب رخو ردیعسا ییاهحع نالوا بقلم هلیا نیدیلاوذ

 | یثلا ف عرسا اذا اقب رخ و ةقب رخ لجرلا قب رخ لاق رد هنسانعم ك روب
 رب قاب رخو هقب رخ و طرض اذا رابلا قب رخ لاقي رد هنسانعم قمل هطرضو
 لاق رد هتسانعم كعسکو هقش اذا بولا قبرخ لاق رد هنسانعم قمر یهنسن
 لمعلا قب رخ لاقي رد هنسانعم كلا هاو دساف یشیارو هعطق اذا ؟وثلا قب رخ
 قب رخ لاقي رد هنسانعم قمراپ بو دیا قدنخ قدنخ یر رومغی و هدسفا اذا
 ندرازآو رحز صوص هنیسف یک یشید هقب رخو اهفقسش اذا ضرالا ثیغلا

 ندنذاذتلاو توهش لاک هدعاج تقو هلیسهین لوعفم ےسا ( ةقب رضنا ) رد هباکح

 ( قابلرخالا ) حو ر یا ةقب رخ ةأرعا لاقب رونبد ۳ نالوا رولوا دوخب
 هرب بولیکج وریک هسک ن دنا بترت ناکو هنظم هنظم هدننمط تمې رب هدننزو ماجرحا

 هنمو ضرالاب قصلو عمقنا اذا بي رملا ق رخا لا رد هنسانعم .قعشپاپ بوکیس

 نوجا قءارجم بونوس یرلیا هدنصرف تقو ىنعب « عابنیل قینرخم نالف « لثلا

 هدننزورفعح ( قدرشا ) رد هدقهروط مسپاو شوج بوطروط بولیکح ورک
 یسراف در وخ هروک هتناس كحراش رد رعمو و هن انعم 4قح روند هاب روش

 تكردروخ یتدو هروک هنناب تكحراش ردیعسا ماعط ول رد رب هدننزو لیلعف هلع

 یس راف لدرح هدهبماش تغل هدننززو رفعح هلباف (قفرشا ( ردبعسا لحرر هدننژو

 | هدلاحیکیدعش نوجا ارحاو داربا یبهیهاد ییدلیا ےعصتو رب وصت هدنس هلیختم ینعب

 ۱ كناخ ( قیدرشا ( ردشل وا صوصحم ع هباب روش ردب وحا ریغصت فاك رد رعم

 | | لدنس ( قدنرخ ) ردرمفم هللا اب روش قیدرخ هد هاهن نکل رد رعم یسراف

 1 ن دناس ی رلکدید هر ردفورعم هاکغد ناطاسلا 4شاشح هدب رايد رم هک ردبسا

 | قآ ججو شب رع قرو رونلوا رببعن یمخ هرثو لدرخ قآ هدیکرت ردعونرب
 . قاب رخا هدنن زو ماحت رحا ) یافن رخالاو هدننزو هحرحد ) ةقف را ( رولوا

 . هدنئزو قرح ( قرطا ) قبلرخا تعم قفنرخاوبب رلا قفرخ لاقب ردهنسانعم
 . فاثلاو لوالا بابلانم افرخ ؛یثلا قرخ لاق رد هنسانعم قمري بورب ییهنسنرب
 |[ دادف زورو رکف یهنسنر قرخ هروک هناي هدراصب كفلؤم هفزعو هاج اذا

 | ترخو ردبعشنم ندنا هراس "یناعم ردعوضوم هنسانعم كلا عطق *رزوا قی رط
 ] اذا لحرلا قرخ لا ردبا قرخ قدص هکاپ وک ردلمعتسم هنسانعم كلیوس نالب

۳ 
 اک توا بولد یبا هکاپ وک ردلمعتسم هتسانعم كلبا هفاسم عطقو بذک
 ۳ 9 قرح لاق رد SEN قمرابو اج از اذا زایی قرخ لاقي رولوا

 هعش

۱ 

۳ a TEY تیپ ۲۲۳۹۷۳۳ 

 سن 9 ۶

 اس ا 9 بي ور سه اه



۳۰ 

 هن وک رو عاسو-یا قبخو ةقبخ هان لاقب :رونید هب هقان ولعدآ كزپسو رونید |

 یوخدب هلنبترمسک ( ءاقبخا )ردشپ رو قر هليا هلنعرس دارم هک رونید هشيورو
 ورهدننزو باح“ (. قابخ ) قلا ةس یا ءاقبخ ةآرما لاق روید ه یراق |
 هدنن زو لعفت ( قبختلا ) ردنداروا قابخلا, یفوصلا نينا وبا رده یفرب هدنساطق ۱

 جی عفئرا اذا *یفلا قبخ لاق رد هنسانعم كیسکوب (
 هکربد حراش روند هننالوا وب و یرا لوق ىلع هکحرواو روند هرکذ هدننزو )

 رف نایفطوب نکل ردموسم هلبتوابع تویکنعلا و رک ذلا هدرل هن عیج هچرک |
 زولوا كعد كجروا كکرا هک ردقلوا تویکنعلا رکذ.نالوا باوص ردخاسذ |

 لا. هم ۹: ل اذ: ( یتا دبا ) رد هننبانعم قنرذخ هدننزو سلع ( قندخا ) ۲

 لاقب رد هئسانعم قاوا لاهسا هدننزو هجرحد:( ةقرذطا ) رد.هنتانعم قئردح
 ۱, لعاف منا ( قرذخلاو لا هدننزو ساظرق (قازنل») حس اذآ رانا قرذخ |

 | حالش ۳ قرذحو قارذخ لحر لاق رونید همدا نروس قوجا روب هلس هی ل
 هتبلا یرلنحا هک رد وص همتا قلروشر فد هماهن هدنن زو طب الع ) قراذخ ( ۱

 اژداهنسانهت قغف شوق “هل وکی كلاذو یصف كناچ ( قنشا ) ردازغزا هلهسا 8
 كنءهقناغط ىو :راصءهب قزذ اذا یناملاو لوالا بابلا نم افذخ رئاطلا یخ لاق |

 هلی هلوقم هردنکوا نوعا كغرو یراوط قذخو رلیدلیا صیصخ»هنسم رقج |

 اهریسق دحل اهربغو ةدد اهسخ اذا ةبادلا قذخ لاقي رد هنتسانعم تكغرود
 ةد زو دادنش ("یاذلعا )تۆو زا یا قذاب هامر لاق روید 4 قشف دغو ٩
 زدبا. قت هب وص.هدقدنلوا دیض زولوا یرلعاص لت لت هک ردیبا قلب سنحر |
 هربد هدننزو هلح نهر( ةقذا ) ر ديمسا یردب كرعاش مان یدبعلا دب زب قاذخو |
 لجل ا ناضل یارب هکر دنا ر هدننزو رفعح ( ؛قب را ) یک تسا رونلوا قالطا |

 رذدوسا یر و د یو :رولوا عو ییاو رولوا هیبش هنفرو قاربب نریکس ینعی |

 | راقو قلو رام هننانو هلبوح قا: هنعون نا یاریلکدید هلاوح هدر تاس و ۱

 كلهم ی چاق دروقو رازد توا دح ه رو 41: وح ه راق هنعوب دو ساو رارد یسچ ۱

 هدام -یتعی .یلاج هدیعون ییا لرد ید بئذلا لناقو بئذلا قناخ زاب رع هالو

 ضارماو ردلی نم یرلتب وطر شه روفو شعتبای بوریک هنن كونغ عطس هلا
 لودعفو دّیفم هنن رلثلع جاو قهبو لصافم عاجواو نونجو عرصو عفا هبهدراب

 یرب ز انخو بالکو ردلتاف هلینارپا چشن شک ٠ ندنت رشا رادقمو لهسم یبهجزل

 لهسم هدتبلا بارش لومعم ندنمزوا كنهعصا ییدتب هدنراوج, و تنحو ردگله

 جر زا( قب سا ) ردندحم هکردیس هینک حور نی مالس ( قی رخوبا ) دولوا
 نوای هال دعصم :وهو قب رنا نم E لاقب وند ي وا و
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 اک ( قاوحملا ) ر ونید هب رویسهک ر دیفدارمو هد زان ( افق وا )

 هدنقح هسکرب هدننزو لیعفت ( قیوحلا ) ردیدآ عضوم رب هدنرلن زو بارضو

 شرومشراق یکهقاوح هک ایوک رد هنسانعم كلءوس رازوس تایطلخو هدیروشو 3
 یصف كناح (.قیلا ) مالکلا هيلع جوع اذا هيلع قوح لا رولوا شا ت

 كملعا هطاحا تاع ( ناقیلاو ) « دننزو د وعق ( قوبطاو ) هلوکسس كنايو
 هر ینیدنقوط ےلفو هب طاحا اذا اناقیحو اقویحو افیح قیح هب قاح لا ردهنسانعم

 بولوا بیصمو لزا هئداح ر ه هسکرو تاحاذا فیسلاهیف قاح لاقب ردهنسانعم كلشیا
 مهم ذا مالا مهب اح لاقب ردهنسانعم قتلوا مزال یعاد قرهیلوا كغنم ندن آالصا

 هل نک كنه مه ( هیاحالا رد دا یداور هدنک و هلو هو رطم نم نایمنالا ىلع

 هتکر یی داحرب و 4 ظطاحا اذا هب احا لاق رده انعم كاتا 4 ط ادن ۱ دوب

 ىلاعت هنوعب زك. هضخباو

 هقش اذا *یفلا قربخ لاقب ردهنسانعم قغرب .هدننزو هجرحد( ةقربلا ) هنسانعم

 بابلا نم اقبخ رانا قیخ , لاقبا رد هنسانعم قل هطرمض هدننزو قبس ( قبلا )
 لا هر غص اذا . اب الف قمح لاقب ردهنسانعم قفسراوخ ی هکر و قبح اذا ییاملا

 رولوا N8 اعاتا رد هنسانعم لب ؤط هک هنطغل قءاو AE باو روید همدا

 ولعدآ كريس یک یقبخ هقبخو یدبا رارديا شزاو كر هبد هلب وب نکیا لفط

 رونید

 ۱ ِ | تیاضاو ضورع یاصتتم یهورکم لع یدنک هناسنا قیحو لزتو مهیلع فو
 | لقشیام وهو قحا هباصا لاش رد ردمص)اب تصو هکر وند هب ههب رک هنحراع ندا

 ۲ هی 4 ایا مهر کم م ھب هللا اڪ لاقب رد هام كجا مازلاو ل 1۳ زنا هرزوا

 1 رونلوا لک زا دقت عونرب هیبش هناشوای هلبحف كناح( ةقلا داره زلاو
 ۱ ین دوس هقیاح لاقب ردهتسانعم دنا دسح و شغپ هب هکر هدنب زو هام (ةغالا)

 ۷ دازن اروند هغروصوا,هدنزو ساطرف ( ,قاربخا ) (+ ةمجعملا هالا لصف« )

  لوش هدم زو روبص ( قوبخا ) يدنس راوخ تبس هنسشن یدنک- یهر هس

 | هلوا ردبا روهظ ادص هدنزرط هلی ندنحرف نکروئلوا عاج هک رونید هنروع
  كلانه اع .توص یا .حاکنلا.دنع قبخ اهل عسع تناک اذا ق وبخ اما لا
 | ىلع روند هب همن e دزو ناف قبلو ) هدنزز فخ ( یا )

 ۱ 1 ناغرجعو رونید هناكالاچوتسحو رونید هب یشک نوزوا هکردصوص هلاج رلوق

 ۱۳ 22 ق ةف ةي « لا فو لیوط یا قبخ قما لاق نوصآ هنلابم
 | نع قر ةفرخ ةقرخ لئمو هکرید حراش رد ما ندیقرت یی هک قرب هداروب
 ۱ یرلبانح نیسح یرلت ردح مالسلا هيلع مانا لوسر ردن ور هد هلبا وذع هقب

 ۱ هنآ سو رکو ید و مدينو کز ۱ قیخا رکذیس اک روند 4 هب , هقن



 تدشو عینقب امدعب هلبنسافس سشتنا اذا عرزلا قنحا لاقب ردقحهلوا تلفیق
 كشاو نطبلاب قزلاذا بلصلا قذحا لاقي رد هنسانعم قعشپاب هنراق هقرا ندلاره

 | ةرثك نم رعط اذا رامحلا قاحا لاقب ردهنسانعم قالویز ندقعمآ قوح كب هبیشید

 ۲ یقمنلفسلف ما یسالبنس كنيکا ید وب هدسشنزو لیعغت ( قیئعلا ) بارشلا
 هرهود زوم هلیصف كي ( قیناصلا ) قنحا ىنعم عرزلا قنح لاقب رد هنسانعم
 نام یا قیناحم لبا لاش رولوا دض هلکم د هرلهود قیرا لوق یل رونید

 هناي كحراش رد رهاظ ر ییدص هلغل وا هرزوا لوق یالتحا نکل يک وا ۱۳۳

 ( قوحا ) رولوا عابشا یبا كم سپ هدننزو مرکء رد قاع یدرف» هروک ||
 ۱ یا اف وح هق وحا ثدبلا تەخ ل وقت رد فتا كم روس هدا زو قوش ۱

 رد هنسانعم كقازود هلکهردیک یت وشخ بوغ وا ی هنسن رو هتسنک |

 هکلد اذا *یثلا قاح لاش یک یراک دنازود ب وغوا ی هنسن قش رو
 ه قاح لاش یک قبح رد هنسانعء كاا هطاحاو رواد رکا عج قوحو هسامو

 كلذک روید هب همس شارومس هکر ولوا 0 e قوح قوحو هب طاحا اذا اقوح

 للا تکرت لاقب هنمو روند هب هنمن شاوا راوم هوا شكزود بولب ردیک ینوشخ

 ییفینارک كنحاغا ام رخ مالغر « روک هتناب كساسا فرار کلا یف لعشا اذا اقوح

  نوحا كل زود ینرلهمکت نالوا ی رل د ك راقادب شلسک نالف ه دنکد ز وا تعي

 هدکدروک هللاحو مالغ ینورخآ رب یدبا ردا هلازاوقارحا بوردشتوط هلبا غارچ

 1 یجاما هل وا هما هقوح ه دارو قوح هک ی ديد اقوح اه:کرت ی ةاخأا تەە

 ردکءد كدقار شل زود دوحای شش روس ما ینرلخاشو رب بودا لاصبتسا مام

 شم روس ردرللوعغم مسا هدننزو لوقم ( قوحاو ) «دننزو لیق ( قبحا ) |
 ( قوا ) ردندنلیبق لوتمو لبقم رلنوبو روند هبهنسن شلزود ب ولپ ردشوغواو |[

 هلیعف ك اح لوق ىلع ردتغل هد هلیصف كناح رود هنسه روح تاقا رد 9 كنا

 أ كرعاش ما قد زرف هلیعض كناح ( رامحلا قوح ) ر ونید هتكليمرك د كركذ

 یشاب كن رکذ هدننزو مظعم ( قوحلاو ) هدتنزو قجا ( قوحالا ) رديبقل
 رونید هنسهلک رکذ لوي هدننزو ءارج ) ءافولا ۱ روند همدا نالوا كوي

 هکر وند هرا لوش هدننزو هلوقم ( ةقوحلا ) ةيظع ىا ءاقوح زلثبف لاقب
 | ةلقل تدنلا ةلبلف یا ةفوحم ضرا لا هلوا هج زآ یاس هلان زا رومنپ کا
 | هدنسهدام هقرخحم رد هنسانعم هق رحم تءاج هلیصف كناح ( ةقوحملا ) رطلا
 زوسنالب هقرخ هروک هنناب كحراش نکل بویلیا یدصت هدنلصف قرخ فلوم

 تعاجج ندا عارتخا بذک بوزود نالی هفرخحم هلنلوا هدلوم هلک هنسانعم كمزود
 روند هب ید روس رده داو هدنن زو اک 6 ةقاوحلا ( ر وا كعد 4
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 هدننزو تاتسحم ( تاقمعلا )رددآ شوق قآ سنحر هلی كناح (.قیقیمسلا )

 هحرادقمرب هدنزکتکوا كنآ نکل بولوا باتهم نوتب هکرونلواقالطا ءرلهجک لوش |
 | دنلوا سابق شلوا حابص ندننیدلوا یره هرزوا قح مرج كنآ هلغلوا باح»

 نوکی دقو اهعیجف رمقلا عاطب تلا یلابللا یهو تاقمحا رو رغ ینرغ ل وقت
 هتفاج یمدارب هدننزو لیعفت ( قیمعلا ) تعصا دق كنا نظف ےغ ه ودنم

 هدابو قمحلا ىلا هبسن اذا هقج لاقت رد هنسانعم كعد رد قجا ینعی كلبا تسن م

 | ( قالجلا ) رجلا برش اذا لوعفلا *انب ىلع لحرلا قجب لاقب ردهنسانعم كما |
 .PY هک روند هنسەروح جا هلزوک هدننزو روفصع ( قولدساو )مو یک كناح |

 ه دقدلوموب ی رلقابق ز وک لوق ىلع ردیا هایش یا ر وا ه دکدلکح هم سس

 ۱ [ هدنزوب جا كغابق یأر یلعو رونید هنسهروج ضا نالق هدنرلتلآ راد امارئد
 هزوک دوخای رونبروک لل زق هدک دلرود بوئود قایق هکر وند هر لزق نالوا |
 بو جا تكغایف هک رونبد هنبرب نالوا كشت هزوک كرب نالیکح همرس ءدنجا |

 بود رلب یرازوک هدننزو هحرحد ) ةقلجلا ( رولک قیلاج یعج ردقح هلوا ید

 رظنو هبنرع ا اذا هيلا قلج لاقي رد هنسانعم قمش هل دش هکید هکید هب هنس ر

 (ءاقوقدنلاو)هبا مصف ( قوقدنلاو ) هدننزو لولعتف هلفاق ( قوقدنجلا ) ادیدش ۱
 | رود تاب یرلک دید قرذ هلبصفو یعض كرافاقو هلرسک كناح الیلقو هلا دم [

 هج وب هراقو لبفرت یناس هدیک رت هنسير رولوا یلاتسبو یر رربد تروزا هدیسراف |

eهلی ) قنحلا ( ظاتغم یا قینح لحر لاق رولوا رادنیک عبطلاب یک  

۱ 

EGE, )روند هم دآ ظاتفمو رادنیکقنحورونید همدآ ید طظمء هدنزو  

 زدیدآ تار هدنزو ربما ( قيمحلا ) ردا روهظ اج اج هدناسنا ند |

 ] | هغللا برطضم نوزوا قوقدنحو رارید لیفرتو هجو یراص هنسانسبو رلرد 1

  همدآ قجاو نیقشاشو رولوا هدنزرط شعثغاف یساضطعا هک روند همدآ یکلس ۴
 ا هلتینصف ( قالا ) قجا اذكو برطضم ليوط ىا قوقدنح وه لاش روند [

 ا لاقب هلرمنک كناح رولک قانح يج روند هلدندش لوف یلع هنیکو دظیف |
 كلتا نیک و ظبغ هبسک ر رولوا ردصم قنحو هدشاوا ظبغ یا قاح ىلع هبلق
 . هدننزوفتک ( قنطا ) .ظاتا اذا عبارلا بابلانم اقنح هيلع قذح لاقب هنسانعم

 نیروی ی ین هوس

 ۱ . قینح رد راخفثنم ندبسو ظرغ هک ایوک روئلوا یقالطا هرلناویح ولواطو زوع»

 هح یمدآ رب هلرسک تكنهرمه ( قانحالا ) نا یا قنح لبا لاق رددرفم
 ۱ توادع ونک هدنس هن رک یقمالوا لئازو هبصغا اذا هقدحا لاق ردهتسانعم كمروتک

 ىم هلې ا نیک او لحعدال ادقح دقح اذا لحرلا قنحا لاقي رد هنسانعم قمتوط

 . دارم هک ردهنسانعم قلیاپ هنیرب ولرپ بونلجوایراقعلف هرکصندق دنلفوصق
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 یراکسک یتاجو ی نکس قجو نینعطب ی قجو جو: نایب ةوسنو موقو ءافجب ةاماو
 رببز ( قیجلا ( هدننزو فتک ردقج فصو ندعبار باب هکر ېد حراش مضیو

 لثلا هنمو ردشلوا امنه هنک ر هلکنوو ردیحر رنصم ندنظفل قجا هدننزو

 | كك رارب كقيج روم قجا ناک ناو ردقلا اذه فرع یا « هل قیج فرع +
 یدا رونا ییسهود هن نکیا مدآ نیفشابش رب هاذ یسدنک و بولوا یتهود

 یروعش ردق تحهدیا لاردا یسەود هنب ہد 4۹ے نیا قجا واک دنره نالف لثم وب

 | یتلصاو تیاور هلترابع هلجج اقیج فرع رلذععب رونلوا برض هدر كجد ردراو
 هبکنآو بولوا یسود كکر ا رب كقيج رویم هکیدلیا .تیاکح هرزوا هجو ون
 یالک وب هلکلیا رادجنزو موجه هرزوا قیج نوک رب یدیشلا تغلاو سنا تیاغب
 هروک هل وا لوق رلدلبا رست ود یدلس ی ردق تكفيج هود رلصمب و رلبدلنا دا را

 دارا هديت ناب یتفحهلوا ثراسخو ررض مزلتسم هرخالاب تفلا هلیسف نادان
 | برضهدمفومكجدرلوا ابهو ردهناک نمانئاک تفلاوتافتلاروک 4یلا ربسفتو روناوا

 | ےسواذااک اھ اد هل ار" ةرحسا و فاع ةا یمدآ را یک رهروک هلواتیاورنملادنعو روتلوا

 ندعدا رباب هرزوا روک ذم هو هدنن زو فک ىجلإ ( رو لوا دارا هدقدل وا ردا

 1 ورعو روند همدآ ریس لب ىلاقص یی هبحلا فیفخو رونید همدآ زوغوا ردفصو

 ۱ قجو ی ی دنا وا ر بد هک رد ردصم هلرعص ا ) قمعلا ( ردنذياعصا یبا: ن

 ١ يدو قالطا نوکیا دشرو لقع *۵لا زا رد ردص)اب فصو روشلوا قالطا هب هداپ ١ أ

 | جورخ نذح رف هیس ( قلا ) نشا یا قمسلا برمعب نکا ناکیم لاه
 1 هدشسزو هک و حا ) ةقوج الا ( رول وا همش یذم هک نود هب هنس قا ندا

 ۱ هفنبه هد زو هنوک ( هقومعلاو ( هدننزو ه زاج هل د دشت كيم ) ةقيجلاو ۱ ۱

| 
۱ 
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 هدنزو ننسح ) قتکا ( روند همدآ نالوا قجا هد هح رد تیاپب یک یج>و

 فرز هان ی نایلوا قومسم یل ود لوق ىلع روند هب 1. یهاض ها یورو |

 ۱ قبسدا یتلاوا اص یا ق سرف لاش رونید هغارسق نالوا رروغوط مدقا

 | ق ةأرما لاق رونبد ید هفجم روند هتروع نروغوط دلو قجاو اهحات |
 | ىداتعم كما دبلو دلو قجا هدنئزو حابصم.( قامحلا ) قمحلا دلت یا ةو |
 | رد هنسانعم قلوب قجا یدآرب هلل رسک كنز ( یتاجالا ) رونید هنروع نالوا
 : ( ءاتمسلا ةلقبلاو ) هلتفاضا .( ءاقمسلا ةلش ) قجل هدح و اذا انالف قجا لاق
 نوعکیدت هدرارب نالوا ی ماد هنسانعم هلحر روند هننوا زوم قرهلوا تع _
 هدشن ز و باح“ ( قامعلاو ) هدنن ز و بارغ ( قامعلا ) یدنل وا قالسطا

 | طبطج ( نیقمسلاو ).هلادم (هاقبمسلاو) هل رمق كفلاویعط تناح ( قیمسلاو )
 هکر د له ویس هدنزرط كج لوق ىلع و

< 



 یھب بویعوط هعاج یف ناوسن تاذک تا EF لس عحو یا السا ۱
 . | هثتنا قلوا ریسق بویلاق هبک هنب نکیآ راشا رلککرا هنسیدنک لراه لراه |
 ۱ وواو كا قاق ( یالعسال ) رولوا و ط لود راهش[ یرلجر روند |

 | دأرطاو ناالا تقلعسا لاقب ردهتسانعع قمارغوا هنتلاح قالح نانلوا رکذ یعسق |
 ۱3 ةآ رلا تكلنکو كلذ-ىل قلعتال و داغلسلا نم عبشنال ناوهو قالح ابف .ن راک اذا ۱

 رد هدیاز یون كنو و هدننزو عن یو هت ( نتاحاو ) هد زو نام ( ناتلعلا ) ۱

 ( قلحلا ) رد هناقلح یدرفما رونبد هنغروق امرخ هحالا شلوا بطر یناثلث |
 ؟ هلوح تراص اذا رمقلا قلح لاقب رد هنسانعم قفللغآ یآ یخدو هدننزو لعفت |

 ۴ ۲ تنقال وادا موفلا قاض لاق ردهتسانفم قلوا نملج هقلح هقلح نمانو ةراود |
 | متع زیعلادبعوزونید هعنمومیرافدنلواشارتهدانمكحاجح هدننزو ظ(قلحما) |
 هتسهرهج دوخایندنفیدلاقهدنز رط هقاحیرب بورصا ینزو زو نم تآ ر ذیآ رب ردیبقل |
 هدننزو تذح(یقلحا )یدنلوا بيق ندنغیدنلغاد هلاهقلح رومد رب بونقوطقوا |

 *[۱ لاق رونلوا قالطا هباق شلوط كد هنیزاغو عب هعکسک ا بویلوا نیربا
 روند هنغعروق ام رحشلوا بطر یناملث ىع یر رادقم رب و “للا نود یا یا

 لوزهم يا قلح ناص لاقب رونلوا قالطا هنوبق لوزهم و قبرا و یک ناتلح
 مت ییرع ارهاظ یدلبا بوس ندنس هدام قلو فوم هک رد حراش ۱

 نیلعد هللاب لا ةوق الو لوحال رد دنا بقا توعم 42) وح ارز هات , هنخب دل وا

 لاق روند هنک و نویق هدننزو هحرز ( ةفرحلا ) یک هلدجو e هب اکح

 (ةف لاو)هلنبتخ ( یقملاو ) هلي كناح (.قجلا ) فوصیا ةقرج ةاشلا یلعام
 3 نویو قاوا زوغوا هک رد هنسانعم قلوازآ یلقع كنهبنک ر هدننزو همارک
 عنارلاو سماشا بابلانم ةقاحجو قجو قجو لحرلا قج لاق رولوا ریبعت

 2 قوسلا تقج لاق E هنسانعم قلوا دساک رازابو لقعلا لبلق ناک |

 لاش رولوا ید مس هقاجب هروک هناي تكحراش ae 3 سماما تالا م ۳

 ةع واطم هچرک لاعفنا هروک هنناب كحراش قج ینعع قمعساو لحرلا قسحا |
 ۱ رد)ت میم هنسانعملللا عضاوتو لد ااو ردذاش یک مادعنا وب نحل ردع ودت وم

 قا لاقي ردلمتسم هئسانعم كیسا سایلو عنصاوتو لذ اذا لحرلا قمصا لاقي
 قوت تشمعا لاقت ردلمعتسم هنسانعم قغراو هداسک رازابو قلخ اذا بولا

 ۱ ررالواریبعت قفازوغوا ردهنشانعم كالا تک رحو لع هنهحزوغواو تدك اذا |

 قلا لعق لعف اذا نالف قمحا لاق نوسلوا ىغا ندنلهع رک و عنصت ۵ رگ

 ا لخ را قضحسا لاقل ردفدار هدربخاو لوا یانعم هللا قامصما ( قاصسالا :

 اهدا نونو زوغواردنفص ندسماخ باب هدننزو رجا )قا ین

 0 ین لحر لاق هدشزوا أ رج اا اغ دنوم ررد لوک ۰ هدمس رز باغ روند ۱
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 ۱9 کیلا بد تو ح و لا لاق ردثكوا قالطا ةغلابم يدل هنسانعم ٠

 E تدصم و عام 4هقناحو جرلا هعبطق یهو [ ةقلاا *اصغیلا ماا ۲و . ۱

 هبیصلا ىف اه رعش قلع یا ةةناح یه لاش روند هتروع ندب شار یجاص

 هب 4 واطہط هلا دوس ( قلاخلا ( یک قلاح روند هب همتا م وشم رسروغوا و

 هرلقوبچ رتاسو هنبرالادجاغآ نالوا هدنفارطاو "یلتع یا قلاح عرض لاق روئید |
 ىا قلاعلا نم طقس لاقب روند هغاط كل سکو كبو روند ههععآ شلراص |
 نوجگیدلیا لابقا قلح رونلوا قالطا هيهنسن موئشم زسروغوا و عفترلا لبجلا |
 تياغب( ةقولاسلا ) موئشء ىا ةقلاحو قلاح صخش لا روند یخد هقلاح ةغلابم |
 ضام یا ةقولاح لحرو فيس لاش رولوا فصو همدآ و هلق كلشيا و نيكسك |

 رلبکمتاکرا نالک تسار هکرونلوا قالطا هبکرم قحعاق لوش هلتاصف ( ةبقلعلا ) |

 یتحرمحلا اهتلوادن یا ةيقلح ناتا لاقب هلوا ثداح تلع هدنجر ندنرفو هلغعشا |

 1 هدنزاغوب كنامنا اف هنوکرب هدننزو رهوح ( ق ی روم ءاد ایاصا ۱

 قاحق ۳ وهو قاوعلا هباصا لاق ردقح هلوا یسب رغا زاغوب هکر ولوا ثداح ۱

 | لقیص ( قايعلا ) ردیعا لجر رب و رونلوا قالطا هبهیهاد و تفآ و ناسنالا |
 یا قلیعلاو قلوعلب هللا هامر لاش روئلوا قالطا هب هیهاد و تفآ ید و هدننزو ۱

 | یسااهدماکنه لوا ارز روند هنلتقیواپ یندلوانا هلی كناح ( قلعلا ) ةيهادلا |

 كل. هل رک كناح ( قلعلا ) لكلا یاقلعلا همال لاق ردبا شارت ینحاص هلقام |

 بودا زا ما رهم صوصح رلنلوا ریما و هاشداب هدقلس هکرونبد هنعامت تراما و |

 بورد زا رهم قطا , یتغلهاش هدکدلبا داما ربما و هاش هرلیدنک ییهنکرب سا و ۱

 هار م اد نیطالاس الاح 9 یدیا رلردما اطعا هریما و ها شدا هعربلادعر

 رهم ی راکدلبا اطعا هرلمظعا ر زوو ردهرزوا هدعاق لوا رهم یلارغط صوصح 1

 مدال بویلوا ی ق كروب نم م ا هکیدد راذعهب ردن دلسق لوا سد ترادص 33

 طعا نالف لاقت یدبا رولوا لر یا یعر و مسا هکیدا رولوا ندشموک

 ا قالطا هب دریک یشاوم یعب « هریک لام ق قلحو را یعد كالا ماخ یا قلعلا

 رد هیت ثعاب یرلفدلوا ردا شارت ینانابن یک ییدلیا شارت یرالبف كفالح |
 نشحو ی تياغو اشم یدوم روسد ههروتسوا هدنن زو ربخم ( قلحا ) ۲

 | ءاسک لاق ردبا هلازا یرالبق بوروس یندب ندنتنوشخ هکر ونلوا قالطا هسابل
 | قالطا همولوا هدنزوباصم ( قالعلاو ) هدننزو ماطق ( قالح ) نشخ یا قلح
 | شارت هدننزو همام ( ةفالعلا ) ةرنملا ىا قالحو قالح ساکبا وتس لاق رونلوا

 یا ی زعلا ةقالح لح 4 ب هنمو رونلوا ره هه 4شارت هکر وند هرالبق شفلوا

 هذخا لاق يود هاا 4 نا ناب E یا E ( قالعلا ( «نعس عزم ت
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 بویلواقو بورازبق هلیببس قعثآقوج هیشید یرکذ كکشا دوخای كنا رولوا
 لا EE ادا عبارلا بابلا له اقلح رامطاو س.رفلا قلح لاق ردهن انعم قلوا هاب

 هتلح یخد وب هدننززو همظعم ( ةقلحا ) رارجاو ریشغ نم هی ق دام هب اصاق

 ردیعا یسرف كنهسک ما رح نب هللا دیبع و رونید هرلهود شذاب ان ی لکدید

 | ريثكت ىدا نکل ردهنسانعم كليا شارت ید وب هدننزو لیعفت ( قيلحلا )
 | رد هنس انعم قلوا ناقلح یغروق امرخ و قلح ینعع هسسأر قاح لاقب ردنوجم
 قجوا ندکسکو بونلاوه شوق و اناقلح راص اذا مسلا قلح لاق رک ذبساک

 یرقو یدوس كنسه۶ كناویح و هناریط ىف عفترا اذا رئاطلا قلح لاقب ردهنسانعم

 ءلراوط و عفترا اذا ةقانلا عرض قلح لاق رد هناء كع بولیکح ىع قغآ

 رولواهقلح هقلح هکردلمعتسم هنسانعم قفلروقج بوناب ورحا یرازوک ندتلنو ز
 | هقلح هکردلمعتسم هنسانعم قعلیغ۲ یآ و تراغ اذا لبالا نوبع تقلح لاق
 اإ هعافترا هحرد بکوکو ةراود هلوح تراص اذا ریقلا قلح لاش رولوا هدنزرط
 [ ردهنسانعم قغآ هنسنرب همدآر و عفترا اذا محلا قلح لاق ردهندانعم قراو

 ردهتسانعم كمروشیش بودرابق یراق هنسنر و هیر اذا هبلا *؛یفلاب قلح لاق

AAP TOSىد وب هدننزو لاعتفا ( قالتحالا ) ینطب غن یا یہ نام  

 هدننزو باتك ( قاللا ) هقلح ینعع هسأر قلنجا لاقب رد هنسانعم كلا ش
êهنمو رولوا عج ندنظفل هتلحو قاللا دیح ناز لا رد هنساذعم شارت  

 هدنزرط رلهقلح لصتم هنر یرب ینرلوا یتعی افص یا اقالح مینو باو رض مهلوق

 ۱۳ شاوا شارت هکردهنسانعم قولع هدننزو ریما ( قیلللا ) رلیدروف هرزوا هرص

 ۳ . لیعف هکر د هررقم ةدعاق دقیلح لاضالو ةقولح یا قیلح بل لاق هنمو ردکعد

 [ فصو قا> هنعسق رعش و رولوا یواسم ین أت و ربك ذل هسرولوا لوعفم نعم
 ۱ رعش هک رثیدایا لاعتسا قرهلوا رک ذم ییتفص هشرمه رلبرع هلغلوا صوصخم

 | هقولح ةزاع هدنفصو یک شفواقلح ییون الثم نکل راربد قیلح ةرعشو قبلح
 ۲۲ (قالحالا ) ردفمصتم ندعبار باب ردقم قیلح هداروب و رلیدعد ةقيلح رلیدید
 ] رد هثسانع قمردلوط ردق هنیزاغوب ییاق دوخاب یطوح ید وب هلرک كلهزمه

 |[ تكفلح نالوا هن انعم زاغوب هلی تناح ( قولحلا ) هءالم اذا ضولما قلحا لاقب

 | هرازاغوب راط و هرلدن رد و هر هردو هرلارجم نالوا هدر هلثب.انم وب ردیعچ
 ] اهقاطءو اهتیدواو ايب راجت یا ضرالا قولح لاقب راردبا قالطا ضرالا قولح
 | كنسهیبقبلغت لوا و ردفو رعم موب رب برعنانیب هسسک كال ( مالا الح موب )
 8 یراتمالمو رش هدنوک لوا ردینوک همم یراکدلبا موجه هرژو لئاو نب رکب
 . جد ةعبطف ( ةقلاخا ) رلیدبا سارلا قولح یعومحم هکیدبا تعا شارت ینرلجاص

e - eیس ا نر  
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 اوق و ردهانکوت و رده رز دا ندهقلح هل رو هنسانعم 4مقمس راربد هتقلح

 رلم وصعم كحوک یءب ةا دھر هقاح لی اد قلع یا هقلح E اذا یبصال ۱

 لوعفهو ردصم ندنظفلقلح هقاح هداروب رار د ةقلح رلب رع هدتقو یرلکدرکک ۱

 ردقم فوذح یظفل قاح لوهح هدر ون نم مالک س یک ایعراو اقا ردقلطم

 ندکبابلطیتسلوا رمعم هکردکعد نوسلوا شارت كشاب یرخا دعب ةرم هلغملوا |
 ردهنسانع«تطباشارت هدننزو راک دذ"( قالعلاو ) هدنزوقلخ ( قالا ) ردهنانک |

 كبار هکربد ججرتم هرعش لازا اذایناثلا بابلا نم اقالعو افلح ةأر قلح لاقي
 هاتە عطق یزاغو و ردع وضص وم هنس اعم زاغو قلح هروک هنناب هدناد رغم

 هدکلیاشارت هکر دهنسانعم ر هر هدعب یدنلوالامهمسا و لحا قرهلوا ردصء |

 ید هقلح و یدنل وا زحا ندنسانعم زاغو ی اتم قمردلوط و یدنلوا لامعتسا

 هنسانعم نارودو عافثرا هداوه لوا ربط قیلح و یدنلواذخا اهبشت هننئبه قلح |
 زر ید یراراس و یدنلوا لاما هدعانش را قلطم هدعد بولوا له ۱ ۲

 قمروا هتیزاغوب كنهسکرب قلحویهتنا یدنلوا لامعتسا و ریبعت هلروصت تنسانم |
 یضوح و هتلح باصا اذا لوالا بابلا نم اقلح هقلح لاقب رد هنسانعم ققوط اي |
 یبهنسنر و هءالم اذضوطاقلح لاق ردلمعتسم هنسانعم قمردل وط ییاق ر دواي |

 قاح لا رولوا شلآ هبءراظن هقلح هکردلمعتسم هنسانعم كما نیمخو ریدقت |
 شارت یلابقا و لام هک ایوک رونلوا قالطا هنلزسروغوا قلحو هردق اذا *وشلا |
 هنسانعم موقلح زونید هزاغوپ و موئشلا یا قلا مهیشغ لاغب ردبا هلازا بودیا ۱

 تضاحوا تدفن امنا رفنلا موب هل لبق نيح ىح تش ةبفصل مالسلا هيلع لاق وبشا و

 هن زاغ ون كن | یلاعت قح نعد اهتلحیف محو هلا ابماصا یا نیوئتااب اقلح ارقع لاقف

 زدرا ردصم ندنرلظفل قلح و رقع نالوا ظفللا ورتم رنو و نوسرو درد رب

 :هدسننزو ینعغ هلیکرت كنبونت هدنو رد هدنکبس الخ اهقاحو ارقع هلا اهرقع

 هکر دندنلیبقهلاهلاقو هاد تبرت اعد هنوکوب و ردندندحنل دوخاب لیلق یامعتسا
 ردید دادع 4 هم ظخافلا درج ندامهم رد ەدنلزْنە مالک" وشح رداکد لوچ هتعرف

 ردرسا جاعاعون رب باش aa قاح و رولوا دور سە هد ماتم بن یرشکا

 ند وض نامرلا بح یوص و را روق هرجا رقص یوص رلربد کندز ؟ هدیکرت

 نفت بو دا عج یزلخغاش لرش وب "هکیدید PEAT رولوا فط و شوخ 0

 ك شک یبوطر ندا نالیس هنکدلیا عضو هر ون نشوا ربهطت ندلوکو شموس

 E کا تراعي :ae هایس نوا شملوا دقوم 3 ا یک یبا

 رد قاحو رد هقلح یار زويا ل اب ا یانم یرلگدید



 1 قتحا لق رد هنس انعم E ازت و قح تباصاوا هتلتق اذا ةنعطلا

 ۳ انا هک ولوا فلسو هب هلعط لوع هدننزو هقتعم ( ةقتعلا ) رعضاذا :سرفلا
 لاق هیلیا ذوش هتسب رحا بوراوهوصع نالوا دوصقم بویعاص هتسر و بویعشاش

 کر ک عود هدنن زو لاعفنا ( ق اقصالا ) ت ذفن دقو اهبف غیزال ىا ةقتح ةنعط
 ( اقعسالا ) تدشن اذا ةدقعلا تتحا لاقب ردهن انعم كعنلب بونلکود یک
 اذا *یشلا قعسا لاقت ردت رابع ندقل وا راو ازتن هک رد هنس انعم ب اصتسا
 لاقب رد هنسانعم قلوا مو تسرد هنسنرب هدننزو لعغت ( ققحلا ) هبحوتسا

 باتیو باعتا ینت رص كيوک رم هدنن زو هل زلز ( ةقعفحلا ) حعاذا ربخا ققحص
 لر هيا سقت الصا لوق ىلع كغ روب د دشو دن تنادخب هد همت كح هديا

 هکر د هنس انعم كلا ربس هدنلوا كنفصک دوخای كلبا مادقا لراه لراه هب هزودرب

 ۱ ردق هحلوا هدنام و رف اب بولوا كاله هلحار دوخای ردتج زو اذا هناویح یخدوب
 زا ریسلا عفرا یهو [ ةقعقحا رپسلا رش ] ثیدحا هتمو ر د هنس انعم كما مادقا

 اإ بطعت ىح ریسلاق جلب ناوا ليال لوا ریسلاوا ربسلاق ج احللاوا رهظال هبعتاو
 اإ[ كدا تم وصخ هلرب یرب هدنن زو لعافن ( قاصلا ) عطقنن وا هتلحار
 هلا هلك ر هدننزو هلع افم ( ةقاحا ) اومص اخاذا اوف اح لاقب رد هنس انعم
 ۲ ۱ ردنر ابع ندکطیا هع زانم هلیس اع دا تیلاقح هک رد هنس انعم كلبا همص اخ

 7 هل رع هکر ونید هنر ارد هدنن زو رفصع 1 قلا ( هععاخ |ذا هناح لا

 اإ قالطا هه رز هلن وكس كمالو یصف كناح ( ةقلا ) رونلوا ریبعت ناز ارط

 ۲  هیلعو ءاج لاقب ردن.دنلیبق هيم هلک هلبسا كؤ نج ر دېس ابل كنج هک رونلوا
  رونلوا قالطا هباق شل اش وو هنس انعم لبح رونلوا قالطا همیاو عردیا ةقلح
 8 یک كا ند ولط د وخ اب ندنغل ولط ردق هنب ر انك ضواا ةقلحو
 ص وصح هب هود هتلحو نوه دنر وک هدننئیه هقلح رد راسبع ن دننتیه

 ق و رد هقلح وبق هک بابل ةقلح و ردیسا اضم ی رکد هنوکرت
 یال البلق هد رلئوب رونلوا ریبعت هقلح ید هد هغاسل ردسلح “راد هک موقلا

 كقناحالاردقوب هقلح هلییحف كمال هدب رع مالک هکیدیدراضهبو رولواروسکمو حوتفم

 رواک قلح یعج كنهقلح و رد هفیمذع تغل دوخاب ردلمعتسم هرزوا قلوا یعجب

 روک تاتلحو یک ردبو هرد هلیصف كمالو یرسک كناح رواک قلحو هلنتعف
 ۱ كناوسن هلیسدهغیص هیئت ( ناتفلطا ) رد هدزنابز هد هلرمسسک كناح هدنوب هلناصف

 | جر یرغوط هنبرغا-كخرف یسیرب هک ردنرابع ندهقلح یکیا نالوا هدنرلج ر

  لدیح و بولوا لزا هنا كنآ هفطن هک ردباق كنهفطن یرب و رولوا هدنجوا
 ۳۳ هدر كجد مدلیا مدقن و يقيم یراق نی راب رع و رولوا ام هدف و

 — س س



 | رشا .ةنلو ن فلک قا ا م ] اتا: یا[ نفلب اذا ] 1

 | رومالاقباقح اهیف نفرعو اهب نلتع قتلا ةياغلا نغلب اذا یا [ ىلوا ةبصعلاف ]
 | هایلوالانم لک لاتف مصوخ یا اهبف قوحوا ماصخا یا قاقلا ىلع اهبف نردقوا

 ۲ مولعم نهرفغص هيف یبش یذلا تقولا یا راغصلا ةياهن نغلب اذا ینعلاوا هب قحا انا |
 | قاقح الو یدلوا رداص هدنباب هایلوا طارتشا هدهریفص حاکن م وفرع ثیدح .هکهلوا

 سفتلاب دارم سپ رد هننسانعم هععاخح ردردصم ندیاب هلعافم ER هناناور

 | یو دوحای ردشلوا خلاب هب هن رک كح هديا ادیب ت ردق هب هع مو .هعفارم

 | ردقلوا غلاب هب هح رد یرلکح هبلبا همت ع هل ساوضو ۵ هاترحسا الو هدنص وصح

 ا توکر هکر د هفا شعراو هنشای ت.رد هک ردیعج كنهقح ه دارو قاقح دوخای ۱

 هفرصت ه دنروما اه غب و تیحالص هح وز زبقانعم سب رولوا قیتح هلامتساو |
 | ردشغوا هببشت هللا هقح هک ردکعد همهلوا غلاب هنسهبنرم كليا تردق لرصح
 ۱ قیاقح هریغص هروک هناور قباقلا صنو رد ۳ اهتنمو تراغ صن هداروو

 لصاح سب ر ولوا كعد ه دقدراو ه زکرم كحهیلیا ناعذاو # رد یاوحاو روما:
 نانلوا ؛رکذو ردالوا یسدلاو هنص وصخ یدهعت هدنناح ی رغص كنهربنص انعم |[

 ۱ ردکعد ردالواو قحا یهیصع ه دنرلص وسخ یی و زو دعهعت هدنغوا» ه رکھ

 هتحو قیقح یا هنم هقحا وه لاش ردليضفت ل ءفا ندنظفل قيقح ( قحالا )

 .ینیدصب كني رللا ینرلنایا نکرروب هکر ونلوا قالطا هنآ لوش قحاو هنم دک آ |
 لاقب رد ذوخام ندنسسسانعم توت ردندبیاعم هک و نروئرآ الضا ب وساب هجوم
 قالطا هنآ نالوا ی او اف وم هلح ر رفاح مضی ناک اذا قحا س رف

 قحا تآ رد ردصم هلنبتعف ( قتلا ) قرعيال ناك اذا قحا سرف لاقب رونلوا [
 نیینعلاب قحا ناك اذا عبارلا بابلا نم اققح ۳ قفح لا رد هنعانعم قاوا

 رونید همدآ نالوا ردبا قاقحا اغاد ردلءاف مسا ندقاقحا ( قحا ) نب روب زما, |
SEE Nهک رونبد هیشا وم یثبد لوش هلبعف كيم (  | 

 یکدالوف هی هدنن زو یظعم ) قوا ( هلواشاغاسیدوس هنو شم روغ وط هن هنس نک |

 1 مکحو قیص وادفنو نص ریا قفح مالک لاق رولوا فصو همالک مکح و نیتم تیار ۱

 لاعتفا ( قةتحالا ) جسنلا مکصلا یا قفح بوث لاقب روند هیون شفلوا سن |
 یر ره هکر د هنساذع» كثدبا تموصخو عزا ردنوجا تکرابشم هدنن زو

 لوق نا كلذو ایصنحا اذا اتنحا لاقي ردنر ابع ندک با 4ل.احم هلي ساع دا تباقح

 [ لاش رد هنس انعم ی وط بوروم” راوطو یو یدیب قحلا امینم دحاو لک |

 لالا یف هنن یی دج اص دوخای یفیدروا كرانم یمدآ ریو نعماذا لالا قتحاقا



 ۱ ار
 ج ےک تست او رسم« ورود وب TITY EE هند

 هام رخسنح رب درو رز ( فا تاب ( 3 ننایم هار رونلوا ق -الطا 4 هغارحس 1

 ۳ هللا دبع یروقسم هلا یون ترضح سا هک ردد ور قيقا یا ن مالسورونید

 11 ۱ دج هدکب روب هدنن زو رارن نا ۱ ) ردشلیا لتق هنع هلآ سر تيم ن

 1 داح یا یاتعفح برق لاقب رد E0 ندن و هقیقح روند ههود ندا ده>و

 رواک ققحو قوقحو رد قح یسنج عج روند هب وتف هلسیعط كباح ( هتلا ) |
 هیدن ناک * هکربد حراش هلرسک تناح روک قاقحو رولک قاقحاو هدننزو درمه

 فالخ یدیا ناتفح ىلصا ردیس هيلا كنهفح یظفل ناقح هدنعارصء « ناتح |

 رول وا قالطا هب هیه ادو تف. هقحو یهتنا یدنلوا فذح ۳ هر زوا سایبق |!

 ( قلا ) هنس انعم هار رونلوا قالطا هروعو ردزناچ هد هلیصف كاح هدنوب |

 هکر وند هبهود لوش هل ریسک تكناح ) قلا ( ردیعا امرخ عون ر هلت كن اح

 ]  رونلوا قالطا قح هد هش وم هلوا شلوا .لخاد هدرد بودا لب یتشاب جوا
 حلاصو قبال هارض دوخای هل امعتساو بوکر یعسق هود هد هت رک لوا یک هقح

 كیاح رواک قاتحو هدننزو بنع رواک قق- یعج ردشملوا قالطا نوجغب دلوا
 رول وا ردصم هد روب نم یانعم قحو هلنیتعخ روذک ققح یمجلا عجو هلل رسک
  قح و ۱ ۵ ویزیت هوم هک میس قتقفاوم كردصم هللا مساو رک ذی اک |

 .بوعکیمهنس هکر دهنس انعم كلا هدایز یتسدنس هدنموصخ لج عضو هقا هبک |
 اھت لع تو قلا تزاج ل اب هنمو ردنرابع ندکم اعا لج عضو زونه ۱

 هقانلا د رنا وهو قلا ىلع تعضو لاو لوا ماع هيف تبرمض یذلا تقولایا

 لقب روند هب هقان شاک ود یرلشید ندقل هحوق كىو اهيف تبرض قلا مايالا ىلع

 كطفل قح هلك كلاح ( ةقحلا ) امره اإ انسا طقس دق تراص اذا قح ةقان
 هود رولوا ردصم یک قحو روند هب هود یثید شم ریک هنشای ترد هکردینوم |

 قح یهو یناثلا باسبلانم اقحو ةتح لبالا تقح لاق رد هنسانعم قلوا هقح |

 | بحاو هقحو ی دنلوا رکذ هک هتن ردقوب یریظن كران ویو ةتحلا ةنيیا ةقحو |
 اع ءامه البو دحاو ینعع یقح اذهو تتح هذه لوقت رونید هتح نالوا مزالو |
 ۲ كن واخر ( هقح ما ) ید_نلوا رک ذ هک هتنرولوا صخا هکر دنغل هد هلیعف |
 ۳ 4 طق رعلا قاقح) ردیبقل كنسهدلاو كل رعاش مانربرح هقحو ردیس هینک ینعی یعسا |

  روتلوا قالطا هنبرلنلوا رینصو هدرخ كن هشه یرلکدید طفرع هل رسکكاح |
 ۱۳ لا قالطا قاتح هدنمجبو هتح ایبشت هلا هتح هبهنسن رینصو هدرخ رلبرع |

 3 لرد قةلا قزل هنا هسلوا ردا هنص و عازر هکر نوجا رلدنسن زمجانو هد رخ هک هدن
 ۱ رکذ هک ردیمج كنهقح هل رک كلاح ( قاقعا ) هنسانعم هابشالا راغص یف ما
  هنع هلا یعر ىلع ثیدح هنمو ر ولوا ینا ردصم ند هلعاة-۰ قاقحو ی دنلوا

 ادا



A 

 هلمنهح ی زا داتا دال س و مقاو و تا یک باقعو باسحو

 نوعکیدلیا تاباو راهظا ی رالاعا كموق راه دواي رولوا e هقالاوذ دواي

 قاوح اهبف نال ةعقلا یا [ ةقاحلا ] ىلاعت هلوف هنمو یدنلوا قالطا هقاح هتمايق

 هلعوقوو تونو بوحو اهسفنب st موب نكل مهلع موق لكل قحوا رومالا
 كنم رھ ) قاقحالا ان روئلوا ن ظ و ا ءزاج at و هنصتم

 هبحوا اذا ىلا قحا له E قلق مزالو بحاو یهنسنرو قلا ىلع هبلغ |

 ربلیغتیم هنتسانعم كمزدلوا تعاس یتیدروا "ی راشو هک ترا
 یرلا ةعاس یتعب اهلتف اذا ةيمرلا قحا لاقب رولوا شا تابثا بویغاداغ ندنرب
 لاقت رد هنسانع قلق مزالو بحاو یهنسنرب دوب هدننزو لیعفت ( قیفحصلا )

 ( قلا ) هقدص اذا هقفح لاقي رد هنسانعم كلبا قیدصتو هبح وا اذا ىلا ققح

 قلا ةرفا یا هفنک قح هرض لاقي رونید هروقح نالوا هدنشاب زوما هلی كياح
 تس یا لدهکلا قحنم نهوا.نالف ما لاق روتىد هنن وا كحرواو هفتک سارق
 لاقي رولواهداروا کیک كنشابقلیوا هکر وند هنځابن بو هتشاب هوا هده اقر تویکینعلا

 زوما 6 نوید ھن وا ود ابو فعلا یظع هیف ىذلا هس ار یا کرو قج ترض 9

 ةلباوثا هيف یدلا ۳ یا ه دنعع قح ۳ لاقب ردب رابع ندر یعیدش واق یشاب

 یلقار ون واو زود تبسن هنفارطا ب ولوا قجلآ لوق یلع هرب یرکد یک هرتادو |
 عن رلا قللاو هشعطلاوا ة رب ديلا EE قلو قح کو ع رز لاقي روئید هرب

 هد زو ریما ( قیقلا ) رونید هراروفحو هراکدد یک ی رابارواج نالوا هدربو

 هکرد وام ندشسانعم هلعغ نا تققح نانلوا و و رد هنسانعم اورو ق ال

 رذق» هک اب کیر دوام دا ند ر اا س نا تل یخ ال

 هدننزو هنیفس ۳ هقرقلا ( و قبل یا هب قیقح وه لاق ر ولوا قوث |
 لعشم هتي شر هلتسامو رد هل رابتعا فوص وم ات رد هنسانعم هعڌاوو هتات

 هلصاو هاهتنم یا *یثلا ةتيتح لاش ر ونلوا قالطا هنماهتنمو لصاو هنک نالوا

 نالوا لمعتسمو تبا هرزوا عضو لصا هدنحالطصا نان لسهاو هیاع لقشا

 رد هملش ءاهرد لیمو e تو ردسلاقء زاج هک در هه ندهلک |

 هر ردنذاتموت ی مدد رد دز ۳ روح هل ۵ هاب فوم 4

 . ثالث تفوتسا اذا ةركبلا تقحا لاقي رك ذیس اک ردهنسانعم قلوا هقح هود کو /

 ۱ ا رونلوا ق ةالطا هڏ نو مزو قح یو e همدآ و 3

۱ 
4 

۳ 
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 | هبحوا اذا ئىشلا قح لاق ردهنسانعم قلعق تباثو بحاو ییهنسن رو هتبلغف قلا

 | كمدآروةفاح بکر اذا قیرطلا قح لاقي ردهنسانعم كذك هدنسهنروا مات كلوو
 لاش رد ةتساتعم قعروا هروفح نالوا هدنشاب یزوما دوحای هنس هب روا تانسهمت

 هلعف بوربو دوحو هشيا رو هفنک قح قوا هسار یناحیف هبرض اذا االف یقح
 1 كەتسىن رو م تلعف یا هرذح تققح لوقت رد هنسانعم كءرونک
 هتقفصاذا مالا تعفح لوقت ردهنسانعم كلا كاردا انیش بولوا علطم هنتفرقح

 | نرشیا ىيا رو هثینا اذا ائالف تققح لوقت رد هنسانعم تاک کرو فتو
 3 لوهحا ا ىلع اذ لعفنا كل قح لو رد 4: تتانعم قلوا اتو اور همدآ ا

 | اقیقح تنك و كب اقيقح هلعف ناك ىا عبارلا بالا نم هلءفت نا تفقح لوقنو
 هقح وه لاق رولوا فص و هنسانعم نایسحو قبالو اور یک یترقح نحو هلع

 یعی اهبف كلذ تە نیح یا اهوار کیو اهحاقل قح دنع مهلوقو ردح یا

 كناح راربد اهحاقل قح دنع كلذ ناک هدننع ناب یتتقو یو كنهدام ر رابرع
 ىلج ات تن دیار هدام لوا هلغا وا عحار هب هقان ربع هداروو هل رک رلبلق و یح#

 رارفتساو توت قح هک رولوآ ك٤د یدیشلوا هدف و ینیدلوا تاتو عوذو بات روص

 ىحف تكاح ( ةقلا ) رولوا شاوا سا هللرسسک كناحو ردشلوا دراو هنسانعم

 ۱ دو ءاه رد صحا ندنظفلقح نالوا یدرف»ء قوقح هلاح هدرخآو

 لزا فرا ر یک هقاحو هتفیقح ىلع یا مالا كلذ ةقح ىلع تثفو لوقت روند

 | بحاو یبهتسا رو رک ذیس اک روئلوا قالطا هب هتنات هیلبو هئداح نالوا بیصمو

 لوالا بابلا نم ةقحو افح مالا هللاقح لاش رد هنسانع« قلق تباثو مزالو
 ۱ ۱3 تبا es 9 و ا هبجواو هسا ادا یا و

 ۱۱ قالطا ا ماع كن هست 5۸ و هات لی دشت / قلا ۱ نرالا

 5۱ کو هل و یا هتاحو 13 قح يلع ER لاش هلب رابتعا توس روثلوا

 3 - یا عوجلا قاب ینذحا لوقت ردذوخأم ندم انعم قدص ۲ 4: تسانعم قداصو

 يعي امهبف لماک یا امینقاحو عاحألا قاحو لحرلا قاح لحر نولوشو هقداص
 1 هد رگاسل ردقدص یه سم كن و و ردمدآ لماک هدنعاه# دواي هدنباسنا و تورم

 | ] هقحلدیدشت كفاف ( ةقاحلا ) رونلوا ریبعت رداهب ندکجرک و مدآ ندکجرک یخد
 ] ةقالاوةقحلا مینا لافب رونلوا قالطا هبهتبا هیلبو هئداح نالوا عقاوو لزا یک

 17 09 یمی رونا قاوح ها ارز رونلوا قناطا هتاف موو ةنباثلا هلزانلا 7
 حس هسبسسسسح سس تیم

 و



۸۱۱ : 

 | ىرعشالا نسحلا وا حشو رديظ#ل یرلعازن عحرم نکن رابدلیا فالتخا هدقلوا |
 | .قنشمو نوسلوا یریغ هنرک و یفئشم زد ردنرابغ ندهنسن نالوا لاد ما ,دندنع ۱

 كنبرهشاو ردتفص وب هک یک قزارو قلاخ ینا قو یک رداقو ماع لوا ق رولوا
 | تاذ هلبرابتعا نیعم یانعم هک ردنرابع ندهقنش» ءاعسا تفص هدندنع كن رپ

 | یانعم ینیرش مسا قح سپ ېک بورشءهو براض رد هنسن نالوا لاد هبهمېم |

 | هدر اصب كفلوهو ردتفص هدندنع رلطهبو ما هدندنع رلضعب ارظن هروک ذء |

 لامعتسا هرزوا هحو تردو ردهنسانعم تقفاومو تشاطء قح لصا هروک هناي
 | رونلوا قالطا هناذ نالوا دحوم هكا هیناق ام بیسب "ییش الوا وئلوا |
 روئلواقالطا هنالوا دحوم همکا یضتف« بسح ابن قلاوه با لق اذهلو

 رونلواقالطا هدافنعا نالوا قباطم همالا سفن املا ق هک هلالعف لاش اذهلو
 بسح اهبار قح راالاو ةاملاو باقهلاو باوئلاو ثبلاق نالف داقنعا انلوقك |

 رونلوا قالطا ةلفو لوف نالوا عقاو بج یذلا تفولاقو بجام ردشو بجامع |
 تباو رونلوا قالطا هعرک نأرف قحو یبنا قح كلوقو قح كلعف اشلوقک ۱ ۱

 تبا یا قح وه لاقي ردیلباقم لطابو هدوهب هکر وند هتي نالوا ققحمو |
 سالاق روئلوا قالطا هبهدامو ما شفلوا انعثو لصفو محو لطابب سيل لیصا

 [ قحابالا هکشللا لزتنام ] ییت هلوق رسف هب و حراشلا لافو ینقم یا قح |

 هنسانعممالساو لدعلا یا قلا لها وه لاش ردلمعتسم هنسانعم دادو لدعو ُهیالا |

 لاق رد هتساتعم تحاوو هلرابتعا یون روئلوا قالطا هکلمو لامو ردلمعتسم |
 یراکنا هکر ونبد هش نالوا عقاوو تباثو دوحومو بحاو یا كيلع قح وه |

 راکنالا هنوح موحال تباث دوجوم یا قح وه لاقب هیلوا جګ واور رول رد رب |
 لاقي رد رابع ندلعو لوف نالوا یبا هالا نیت 4 زد هیات یو
 ثيدحلا هنمو حراشلا لاق اقدص یا اقح نیما وه لاشو قدص یا قح هلو

 هنسانع ثوم رونلوا قالطا همولواو ةقداص ایر یا [ قلا یار دقف یار نم ] |

 ردلمهتسم هنسانعم تریصبو دشرو مزحو رد هلرابتعا یعوقوو توب یخد ون
 هکر هک رولوا درفم ندنظفل قوقحو ردهلروصت قلوا بیس هنتوبت كنهئسن رب
 هتباث هیلط یا قح هيلع ىل لوقت ردنرابع ندهنسن نالوا تباثو بحاو هنیرزوا
 نک م هطقن رونلوا قالطا هنسهنروا مات كن هنسنر یک ةفاح قحو هيلع ٌهبحاو

 هک ردهنسانعم قلوا بلاغ هرزوا قح هعصخ رولوا ردصم قحو رک دیس اک یک
 بابلانماتح هقح لاق ردنرابع ندقلوا بلاغ قرهلوا رها هدنفرط یدنک قح



 ¢ ی ۸۱ ۰

 1 يا و مرا شلاق هد فعل ءوطش براي نم وا را يا ةفرحلو

 ۳ راط و [ ةقب نیع قرت ةقارح ةق رح لوشو نیسلاوا نسحلا صقرب ] مالسلا هلع

 | درهریوجو قرهیقلاچینررلقانیق هکرونید هرودوب لوږ ینراق لوشو روند هبهنسن |
 ۲ 1 هقرحو رود همد یلیدنتص راط یشیا و روند همدآ یوح دی و هلوا ررو

 یصق كاح ( ةقرلاو ) هدننزو هبطرط ( ةقرحالا ) ردیسا بعل هنو رب

 | كوي ینراق نالوا ررب وج بویتلاچ ینرلقانیق نکرروب هدرلنو هلیعت كبازو
 | دوخای هلی كرلازو یصت كرااح هقزحوقزح هکرلید.د راضعباو رونید هزودو |

 | نزلا یا ندنند فعوص دوحاي ندنغلرودو هکر وند هرودو لوش هل ءلرلاح

 ] هصخش كع و لیخ یبص ىلا هلبسهدابز دوخای هلوا ررو قراا قیص قیص |
 |[ هکردیسایجراخرب هدننزو لوعاف ( قوزاح ) هلنیتعف ردقوحمسا ندانعموب رونید

 | هلا قارح نوعا نزو ترورض هدنس هنر كروم یئادنرق نق دوخای یرق |

 وبشا دا ص نده و ر كتا و یراثوح ۲ یو رداکد یسهدلاو ردشنیا ریمعت |

 (قزحلا) * رطقلانم اماکن ینیعو اقارح * یرال سراوفلاق ینیع بلقا » رد
 بارعا رولوا هیبش هدب واه كحوک ا بکر هنوک رب هلرسک كناح |

 نیلاق هد زو باتک ( قاربلا ) رارولوا بکار بوناچ هرزوا هود یسهفئاط |
 إلا عنم هل رک كنه مه ( قاوحالا ) هنسانعم هظبلغ راوس رونبد هک زالب

 لیخ تیاغب هليسهبنب لعاف ما ( قضا ) هعنم اذا هقرحا لاقي رد هنس انعم |

 r ( قلوزحلا ) ادح لبخ یا قرص لحد لاقب روند هیرج سک و |
 ۱ یا قاورح لحر لاق رود هرودوب جاب وط زانقط یلکنرید یساضعا هدن زو

 ىلقع هدا زو رفعح ) قلفحللاو ( هدننززو س۴ ) قلفحلا ) قلخا عم ريصق

 | اسا هلبددشت كفاقو یصف كلاح ( قلا ) روند و ات قجا فیع |

 ۱۱ هکر دربت> مجرتم ردندهئافص امسا شعیلا دنع ردشرش مس ا رب ندهیهلا یانسح
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 ۱ ۱ ردشانا ناب هل رابع هتبهلا و هدوحو ققعلا 4م ثح دوحولا هد هاهن رثا نا

 ءاشیام هللا سست اا رڪاش دجا ريم ساف ر زو ناشلو ماقما هدهچرت نیحو

ldهلا هریثآ ةریثو ومشا هدنحرش ییسح *ا_یسا ی رلک دليا فیلاتو اب  

 یقحم هنقیقح هو رک لوا قلا اد یدلوا قح لها

 تابا لیق  قفیدلوا قح مه تاذلاب تباث هللا ی دل وا

 | تحمر ین ی رابع دنافنص . نوا یاعت ها ءاتسانم قا تنم هکیدلاقو ۱

 1 دوخای ینیع تناعسم مسا ۳3 كمالک لها هک و مولعم_ریصلت هیظع



 ( ةقبرقرطا ) ردیرزوا قاهط هکرونید هنفرط تسوا كلدكچوکهدزغوب هدننزو
 یا هق رق رح لح ر لاغب رونید همدآ نیشنآ ولت دح هل.صف كنارو نیل بنا

 ) قي رحلا ( روئید هنسشید كروناچ یجرب ه دننزو بحاص ) قراحلا ( دیدخ
 رد هننسانعم قغاصوص كي و هقرحا مع هقرح لافي رد هجا جاب تن یاو

 (قرحلا ) قرحو قرتحاف هفرحو هقرحا لاقب ردهنسانعم قعای هدننزو لعفت |

 زدنلا نی نامعنلا ب قرحورد,دآ مصر صوصخح هنسهلیبق لئاون رکب هدنن زو ثدحم

 نده ون هکر دییقللدنهن رو هکر دیبقل یندم رعاشما دبعن ةراعوردین رعاش

 ردندهنفحل آ هکهلورعن ثراحنالوا ماشكلمو ردشلبا قارحاهلشت آ یمدآ شنزوب |
 یدلیا قارجا لوا هلشتآ ادا یتسهفاط برع ه دنراراید یدک هک ردسیمقل

 دوساردیبق) ور نب سبتلا ؤا قرحو رلیدتبا قالطا قرح لآ هرانا نوچگنا ۱
 هدنتی « دایادعبو مهلزانم اوکرت « قرحلآدعب لمؤا اذام« وبشا هلرعاشما رفع
 زد هب رقر هدهماع هدشزو همظعم ) ةقرحلا ( رد ر وب نم دار ندقرح

 رد هنسانعم كلبا عاج بورتاپ ه رزوا ناي یتروع ه دننزو هلع افم ) ةقراحا ( ۱

 هفزرح هدشنزو هحرحد ( ةقرررطا ) بنا ىلع اهعماج اذا ةأرنا قراح لابش
 كاج ( قزحلا ( هقزرحینعع فرخ لاق ردکلیا قییضتو سدد هکرد هنانعم

 یناثلا بابلانم اقزح رادلا قزح لاعب ردهنسانعم قاهطرض هلّئوکس كباز و ی

 یاب EY "كمردشکپ بوکج مکح ی یسهلوقم یفیرک ئای و اب و قبح ااا

 قراص مکحم هوضعرب و ادددش امدح اذا رتولاو طابرلا قزح لا ردهنسانعم

 ..( نرصلاو ) ءدنزو لاعتفا ( قارتحالا ) اهشطع اذا لبالا ىا قرح لاقب

 قحهراطرب یی هنسنرب اي ۳ یدآر و هيصع اذا هلحر قزح لاق رده انعم قعراص :

 مکح و هطذضو هرصع اذا "یفلا قزح لاق رد هنسانعم قمردشقص بوصق هرب |

 لاط یغابا هل زو بخاض 2 زاعا ) هدش اذا لباب هقرح لاقب ردهنسانعم قغ |
 قزاط یارال لاقي هنم و ردلوعفم یتعع لعاف روند همدا شمفصیمهلوقم هم رح 1

 ردكمد شاردشقص ( قوزحلا ) اهطفضیا هلحر قزعف هفج هيلع قاض نم یا
 ( ةقرطاو ) هلرسک كناح ( قرطا ) اهقیض یا قنعلا قورح قي ربا لاقت هنمو

 همالع( ةقا٫ ناو ) هدننزو هنیفس ( ةشرطاو قیرطاو ةقزااو ) هدننزو هقرخ

 (ةشرلا) نوسلوا ندراس كركو ناسنا كرك روند هتعاج قلطم هدنزو

 هب هحراب رو هبهعطقر ندهنسن رهو روند هب هاب هکر دیفدام و هدننزو هش ۱

 ((قزطا)هلنیتعخ ,رولک قزحو ردسذح هکرولک قیزحو رواک قثازحیمج رونید
 هربخو هروج دوخای روند هبیثک رودو هدننزو هلنع ( ةقررطاو ) هدننزو

 قزح لحز لاقي روند همدآ و قرن هدرخ هدرخ ینرلعدآ ن غرا وا



۸۰۰۸ 

 1 ( قرحلا ) ردیدآ لحر رب هدننزو باصس ( قارح ) رولیناچ قامقچ هکرونید
 هدنویو ةحوللا دیدشلایا قارح ءام لاقی رونید هبوص ولزوط كب هدننزو بارغ

 ندنودع تدش کود هنآ هدنود زت ولشت آو رد اج هد هل د دشت كنار

 ردیا هاو داسفا بوزو "یبشرهو ءادع یا قارح سرف لاقي رولوا قرتح
 روئید هاق قج الشا امرخو *دنن زو باک روند ید قارح روئید همدا نالوا

 رونیدهمدآ نالوا ردبا هاتو داعفا یهنسن ره یخدو هدننزو باتک ( قارما )
 وق را ندهنسن یعید ارغوا بوشود کف E لوشو روند هناق یشآ و

 لاق رونید هغمتا هلل دشو روز یی هنسنرو. اش یتنالتناک اذا قارح را لاقت هلوا

 (ةقرطا ) روند هنلف یئا هلو یصف كناح ( قورحلا ) دردش یا قارح یمر
 رد هنس انعم ترارح هد زو هنیفس ( ةش رطاو ) هلیضو یصف كن اح

 ( تاقارلا ) ةرارحیا ةشرحو ةقرح هفوحقف لاقي رونلوا ريبعت كنبوک
 ناش شتآو نا ریو اق هم رواق ردیمج كن هقارح * دسن زو تاد ادش

 هد هرمصب هقارحو روند هری یغید روط كن هنسک ناشارغوا هلشنآ اعاد هصالخ
 یسک شت آ رولوا یرل-شیا شنآ قح هل آ هیادعا دنا هکر ديما یک ولردرب
 ا-هیفو ةرصبلاب ةثیئس یهو ةف ارلا ف اوبکر ل اقب روئلوا ریبعت نياق شتآو

 هغئای ردعا ندقارتحا هدننزو هفرغ ( ةقرحلا ) ودعلا ام یرب نارين یمارم

 هدننزو ريما ( قي را ) ردیمسا كنعاچر ندتسهليبق هعاضقو ر ونید هنقنايو

 قارتحالا یا قیرطاو هرادف ةقارحلا عقو لاقب رونید هنقنايو هغناي ردعا یدو
 كلشیاو رد روهشء ريما هکرد رذنلا نب نامعنلا تش هدنزو همه ( ةفرطا )

 هدننزو هسومام ( ةقورحاو ) هدزو هنامر ( ةفارا ) روند ھهق نیکییک |

 للاح ( نانقرلا ) ردنوصا هفلابم ءاه رارولوا فصو هلق كا شا هد لانو |
 | ن نامعن یرلهدلاو هکردب رالغوا كن هباکع نب ةبلعت نب سوق هکرد دعسو ےت هلی
 ردیقتعم مالغ تنهرورم هفرح قرلا نجرلا دبع نب *العو رد رتخد ك رذنم

 قوص هکردماعط ولردر لوق ىلع ردیشآ جالو ووفق هکرولوا ظلغا ندابروج

 ( قارحالا ) راقلاق بورابق نكيا رانیق راردبا حط بودبا جالوب هللا نوا رادقهرب
 قرحا لاقب رد هاشم یاب روک ذم ماعط ی رلکدیذ 4۸ رح اهل رسیک كەز

 هقرح ییعع بوئلا قرحا لاق رد هنسانعم قفای و ةقب رلا ذخا اذا لحرلا
 هرلفاص 415 روس هر یر یرلقلد وا نکرروب هلی كناح ) ناق ر حلا (

 هبامهقارتحا ینعد نيذخفلا لاکطصا ىا نافرلا ینذخا لوقت رونید هنسمای بوشحآ
 هوفر ( ةوقرلا ) رد ردارب كنهقرح نالوا رکذ هدننزو رب ز ( قبرح )

 . سس سس هست و وا سم سس سس سی بس
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 جاش شعب هوب تح اذا ؛یشلا قرخ لغ رد هنمانم قدردشغوا توئووس ٩
 نکل بولوا موس هدنروص دم انعم یکیا وب هدارو و هدحا هج رک هکرید | |

  .عافیا بیها ریغنم هثیشرب یسدام قرح وبشا ارب ز ردصوصحم "یانعم یرب ره ر
 ۱ یاد رجق بوت روس هنر یرب ی رل شیدو ردع وضوم هنسانعم ترارح ۱

 : هل عع” قح هفصعس اذا لوالاو یناملا بابلانم اقرح هبا قرح لاق رد هنتسانعم |

 قلیوا ( ناتق رالا ) هيف اهعقوا اذا رانلاب هق رح لاقي رد هنسانعم قفایو في رص ا
 . هرکس ییا نالوا هدنرلغاب ناي لوق: یل رولوا.هدنراذاب ناب هکروند هب راشاب |

 ندنرب یسهجموا یتی یثاب یفلی وا ( قورصلا ) رولوا ه دنراجوا قلی وا هک روئید |
 هنشش .بابکو نوسلوا یضراع لرکو یفلخ كرک ر وند همدا نالوا شلربا
 یرلهبعش نالوا هدنحوا یرب كنجرو ر وئلوا قالطا هشنآ ( ةقرالا ) رونید
 | ةقراح ةارما لاقب رولوا راط یسیرصا كج رف هک روند هنوناخ قحمراط ق

 . لوشو رونید هنروع نالوا رردتبا عاج بوت هرزوا یاب امادو قاللا هفینضاایا
 ! دابرف راهتخای یشا ندنحوُ طرف كنوهش هدعاج نبح هک رونید هنروم ولتوهش ۲

 | ندنصرخو روز هکلبا هشیداو رذح ندقطلابدوخای ندقمادل روخ دوخاب ندکلنا |
 ۱ نالوا زا ردنابزو راز الد )اد هنن رلوشهوقو هلوا رروس هنن رب یر ینرلشید راجات

 | هک روند هعاج نالوا هدلاح یفیدناب هرزوا ینا ی روع هقراحو روند هت روع

 | رونید هعاج نالوا هلفقلاموط دوخاي ردسا وب و ر ونلوا ریبعت عاج ینناپ

 | رکنا توهع بولوا راظا سرف .هکرد دون تفطو صاو یخ اوین یر
 | هنلف یثآ هل رسک كناح ( قرلا ) روند هنوئ اخ نالوا دیذل یتعماسحم هلنلوا
 روند  هنکلاپ لوق ىلع هسشنا هلبتصف ( قرحملا ) رونلیش 1 ج اغا هکروسبد
 أ بوک ود قوح لری رحو اهییهلو اراشا یا قرخلا نم لب ذوعا لوقت

 | لاقب رونلوا ریبعت هغ وک هک رونید هنبرثا قاقناپ نالوا ضراع هزب ندنسعرچ
 رالبف ندن د رولوا ردصم ق رحو راصقلا قدنم قارتحا رثا یا قرح بولاق
 عبارلا بابلانم اقرح هرعش قرح لاقب رد هنس انعم كکود بونلوب كلوب كلوي

 | هدننول ینا شت آ هکرونید هدنبلد لوش هلاصف ( ةياقرحلا ) لسنو عطقت اذا _

 ٠ هدننزو فتك (قرحملا) رانلا هتقرحاام نول یلعیا ةيناقرح ةماعلاقب هلوا قنمارق
 ؛ رعشلا قرخ لحر لاقب رونید همدآ نالوا رولیک ود بونلوب یرلجوا كنب رالی

 قرح باع“ لاش رونید هب اه نالوا دددش یکشعثو فا رطالا قفشنه یا |

 | هدش زو روبل ( قوراو ) هدنن زو روبص ( قورحلا ) ی ربلا دب دشلا یا
 بارغ ( قارحلاو ) هدننزو هسانک ( ةقارطاو ) هدننزو ءالولج ( *فورطاو )
 هواف رد نل ددشت هددقارح لوق ىلع ردزباچ هدهلب دیدضت كنار هدیکیا و هدو

 در دام دعم یری پا TR تور
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 ] هلبصف كرلاح ( ةق اذلاو قاذلاو ) هليحف كناح ( قذلا ) هنسانعم هر رخ
 | ] ذاتسا وزوا هک رد هنس انعم كلتا ادب تراهم بون رکوا یک کرک ییءنصو لعرب
 لمعلاوا نأرقلا یصلا قذح لاق رد ذوخأم ندنس انعم عطق رونلوا ريبعت قلوا

 هدرلن وب هیف رهمو هلك هلعتاذا عبارلاو ىلاألا بابلا نم ةق اذ حو اقذح قذحو
 صو هرهد لوق ىلع كعسک یهنسنرب قذحو هقاذحو ردزاج هد هل رک كرلاح
 :هدموا هعطفاذا ثلا قذح لاقب رد هنس انعم قغازوا نوا كمك هلبس هلوقم

 هد هلی رسک كناح رک ذیس اک رد هنسانعم كچنکا قذحو هوحو لک هعطتیل
 | طابرلا قذح لاق رد هنس انعم كلا رب بور ونوا هنغایا كراوط غابو ردماج
 قمر رو بوروو بوقای یررغا هنسن یمهلوقم رجنو هکرسو اهبف رثا اذا ةاشلادب
 هدنن زو هب اتك ( ةقاذلا ) هضبقو هزج اذا هاف لا قذح لاق رد هنسانعم
 قالطاهننوک مخ هدننزو باتک ( قاذحلا موب ) روند هغل ذاتساو هغلزوا ردنسا
 هدشزو ریما ( قب ذلا ) نأرقلل هقخ موب یا هق اذح مو اذه لاق رونلوا
 كمثک | هدننزو د وعق ( قو ذلا ) روند هب هنسن شاک ( قو ذحاو )

 یناشلا بابلا نم اق ذحو اقو ذح لا قذح لاقي ېک قذح رد هنس انعم

 ما .دآ و د وبا هدنن زو هما ( هق اذسح ) مریخ و نيالا اذ و مج اذا
 هە نزح هقاذ_حو رد رد نطب ر ن دنس هلیبق د ایاو رد دد لا اش

 ۱ ( احلا ) ماش نم هوش یا ةقا ذح هدنع ام لاق روند هب
 أ همدآ ناسللا و روئخ*و ر وتند هنس هب وص بک م هالات زو یی

 ر ونید هغاح نکسکو صصف یا ناسللا قاذحو قاذل هنا لاقي ر وئلوا قاللتا

 ۲( یاذلا ) رد رلثدحم قاذح نا دسیج ن قاذح و نامیقاذلا قصساو دهغو

 : رونید هنیرل هجراپ بیا شلسک هدننزو بارغ ( قاذطاو ) هدننزو باتک
 | افاذحو افاذح لبلا تکرت ل وقت ردیفدارمو هک هدننزو هعطق رد هقذح یدرفم

 اء رج لكا ولعح عطق یا قذح عجب هناک قالخاک قاذحا لبح لاقی و اهطق یا
 3 قلوا هج راب هح را بولبسک بیا هدنزو لاعفنا ( قاذعالا ) اةذح هم

 ] هحرحد ( ةفلذلا ) عطقناف هعطت یا قذعاف لبلا قذح لاقي رد هنسانعم

 ۱ تقاذح هدیز ندنرادتفا 2 دهع دوخلی تمروتسوک قلذاتساو قازوا هدننزو

  لاغی رد هتسانعم هقلذح هدنن زو ج رحدن ( قلذحلا ) رد هتسانعم كلبا اعدا

E 

 ا
1 

۳ 

 Ea هفذرح لاقي رد هنسانعم كلا قیصت و سدح نت هدنزو

 3 رد هنسانعم كلوب هی 4 وب رود Ah هدننزو قرغ ی



e ۱هدنن زو ثدح ( قبعلا ) هما رکا هم هعجج اذا هعاتم قم - لاق  

 هزوج سنج رب هدنن زو سلع ( قابلا ) ردن دیاصعا قبحا نب لس ردنادباقلا
 زس هثحو هدرخ كدنمسق یک لوق یلع زفلی ربا بوییوب هکر د رلثویق هدرخو |

 رونید هرود وب زانقط جایوط یسهدوک هدننزو رفصع (.قیدلا ) رونید هتنالوا
 هنسهراقلزوک هدنن زو هلیس ز(ةشدناو)هدننزو هقودنص(ةفودنل او )هناصف (فقدْسا) |
 رولک قادحاو ردیسنحمّج هک رولک قدحییجكنهقدح هنسانعم نیعلا داوس رونید
 قعاشوفبودبا هطاحاینفارطا كنهنسنر هلبصف كماح(قدل )4 رک ك اح رواکیادحو |

 هب هنسن رو هباوف اطا اذا یلاثلا بالا نم اقدح هب موقلا قدح لاق رد هنتي انعم

 قمروا دنه ابس تن ه4سکرو هيلا. رظناذا *یثلا قدح لاق رد هنس انعم قاب |

 `( قادحالا ) ةف دح باصا اذا ان الف قدخ لاش رد هت انعم قفف وطاب

 ۱ یفارطا كن هنسنر هدرلنوب هدننزو لاع,عفا ) قادن دحالاو ( هلرسک كنهنمه

 زص ورلا تق دا لاش رد هنسس ا دعم قلوا هاب ولح غا را زاجر قادحاو ۱

 تودرلب ی را زو س لع ولوا هدننژو دوعق ) قودحلا ( ةش دح تراصاذا ۱

 عفاذا اقو لا تبلا قدح لاق رد هئس اعم قمقب قرهدان وا هن وا یرب ینرلقاق

 هلن اونع شب رلا هدس اتسا رد زا یلوق تيملا هداروب امهب قرطو هینیع

 ) هه دا ( راد ه ریس افورعم هکر وند هنا اب هلن رتیهف ) قدما ( ردم وسر

 ۱ واسو ام رخ لوفلع رد قیادح یعج روید هر هاب ولحاغا ولوص هدننزو هنیقس

 رود هب اتسڊ نالوا طاع هلا ر قار طا دوحاپ روند 4 اسد نالوا قلحاغا

 هه دا هی رلاق ردذ وحام ندنمع هقدح یعوج رو هنسهعط قلامرحدوخاپ

 ةهطقلاوا ءانبلا 4 طاحااملكو ارصشلاو للا نم ناتسلاو ارصشلا تاذ ةضورلایا
 )سم هدهماع نجرلا فرق دح و در هب رقر ندهنندم ضارعا هب دحو للام

 رليدليا قالطا تولا ةقدح هلغغلوا لتق هدنناپ كن ردیدآ یاتسب ر كب اذکلا

 *؟دننزو هنیهح ) هةل ( ورانا ییا هلا نج ر هذ یون نا لوا

 هلمفد 4 هيس ر «دننزو لیعشت ) قیدعتا ( ردب دا حص ومر هدید رو عو ریو

 لاق رروط بوکید هروطنم بوم انوا ییس هراق هلزوک هک رد هنس انعم ققاب

 یلکنرید یساضعا هدنن زو ریونص ( قلودحلا ) هيلا رظنلا دد اذا هیلا ق
 هنسهراق زوک الوا كوب هدننزو هطبلع ( ةقلدلا ) روند هرودو جانوط ی

 دوحای نوس)وا هس رولوا وقع قنف روند همم ودهع رب ندندب لوق ىلع در 2 ۱

 اعا هنب رالوق ةقلدحلا ةاشلا نم بئذلالکا كرابرع هلکنوب فلوم رونید ءزوآ

 رونید هنشآ ج الوب نستا هدننزو هیطرط هللا همجعم لاذ ةفرذحلا رر

 هراوف اظطا اذآ ۵ر او د و دحا و A موب لا قدح لاقي رد هس ایا كجا هطاحا



 اتم الا 2ک روخب هی ورا هدانزو نو زی (یویهیطا )داوعتحا اذا
 ارم نی بو ما رع یعوج هر وب هروک هناي هد هدام رس كفلّوم

 ۰ ناعت هقیفوتب رج ردظوحل* قلوا یطبس ییکو

 نا هلا هثلش« یانو هدحوم یاب ( ةقثبحلا ) (۰ ةلهلا ءالا لصف ۰)

  ةقثبا هئذخا لاقي رونید هغلقص بلق بولوا لدکنت هلیببس یدنفصرب دوخای لخم
 هک ردبدآ تابن وبشوخرب هلنیتصف ( قبلا ) رجطوا لخ نم سفنلا قو یهو
 | یراکدید زوپ رای تابنوب رولوا هیبش هنابن یربکدید مامن ر ونید جاوف « دیسراف

  یزوب رای وص هک ردیعسا ی ربن جتوف ( حاقلا قبحو ) ( ءالا قبح ) ردنابت "
 زرع لیفلا قبح دوخای هلا هح وتغم یاف ( اتفلا قبح ) ردب رلکدید یمها ناب و

 || کرد فساج رب ( یعارلا قبح ) ردب رلکدید زا

  رنص هکلب رد هب دانا هک رد ج واب ( رقبلا و رلکدید هقیارو

 هحوق کیا ورم ( خویشلا قبح ( شاز کدید هدانا ی راصو ی زوک

 یناطاس هک رد مرفسهاش ( ینامرکلا ق ۱

 یزوب رای لسفنرق هکرد لسسجرف ( یلقثرفلا قبلا ) ردب رلکدید نکلسف
 از توت اوا یک ام ندم قم یا لا قطا ) يراد یوا نموا

 یراکا رونید هغ ر وصوا هدننزو بارغ ( قاخاو ) هلل رسک كاح ( قبلا )
 ا )دک رولوا ردص» قایحو ردلعتسم هرنمسق یو نویقو هود |

 ق:روصوا هدننزو بارغ ( قابطاو ) هدننزو .فتک ( قبلاو ) هدنزو قبس
 طز اذا املا تایلا : نم اقامح و اعمح و اقبح ربعیلا قبح لاش رد هتسانعم

 قبح لاش رد هنسانعم ی روا هلیسهوتم یجتاقو ناغ ر واو دب رح قبحو
 ةدارمو هدننزو هطرمع ( ةقبلا ) طوسلابو لبابو دب راب هب رمض اذا االف
 دتزو ماطق ( قابح .) زنع ةطرض یا زنع ةقیح ی وايام لاش

 ریز ( قیبح قذسع ) یقابحای ةمالل نولوشو روید هئروع ناغ روصا

 ارش دوخای هدننزو باتک ( قابح ) ر ونید هبامرخ رتک سنجرپ ءدتنزو
 ود هکع روب هلنع رس هدنن ژو یکز ( قبلا ( ردآ نطبر ندمیع هدتنزو

 ا ) لهاج یا ةقبحلجر لاقي روند هنادانو لهاج هلاصف ( هغ )

 لتم"لیلف هدننزو درمص ( قبلا ) رونید همدا رودو هلدیشت كغاقو هلند رسک

 بذر مدآرب هل مک كن هدرعه (.یابحالا ) ردهقیح ینوم روند همدآ نالوا

 یقبحا لاقت رد هنس انعم قوا ردنا اقا تودنا تلوهتو تم الم هدننع :

 ناب ر مدآ رب هدنن زو لی ) قب ( اود اقیاو | و هناس. ادا مه ددعا مولا ۱

 یو رک يک اک نڪ یشیا بور ۷# ینع امو لام نالوا هدنکارپو |
۰ ۹ <a ۵ > a 



0 ۱ 

  N SEE cae RNIN ENجی

 ٠ الياقو هليلبو ات تلآ ردیعاوم شوم تشک یب هک ری شب قلوا لیتتسم |

 | هروک هنفیدلوا برعم"یسراف سپرک ذیساک رد یدو هکردکید رولوا رک ذم
 | هشناز كني ون بولوا هیلصا كم یک هل رلنلوا بهاذ هنت عو ر دم ولعم لاح

۱ 
 زر وعتیع هکدتن هلیط وقس كنو روند قیناجم هدنعچب ارز یدلوا بهاذ هنسلوا
 ۲ "یدلوا راد هنتسل وا هیلسا كن وو ب او كم تیک رونید ربءاضع هدنعچب

 ۱ مج نکل روا ی ا لوس هکی دلوا لئاق هنس هدایز كنونو كيم ییکو |

 | رلنعهبو ی دلیا تب هلیاونع قون ءارفو ردعنام هنتیرع ید وجو كف افو ل
 هک رایدید ردب رعم ندیس راف نونجترلذعهیو یدلیا تبث هلیناونع قونصم |[

 دهه رلصعیو ردع الم هنلوق قونص* لوقوو رد انعمر یک خرج یخدوب روید
 هن اف ناهرب هک هتن روند هبهدیمش هنوکرب تكحمورلیدید رد رعم ندنظفل كين

 | هل رعتو قیفخ كر هدیک ردنبثم هرزوا قلوا یرعم كنيصم هدنآو ردحو رشم |
 یسدض- یندوحاام انا هلیس هک انا هدار وو ردنال اقا .برفاوو زایدید قنیحم |

 هرزوا قو ۷ رثک ا ندن یک دن شات بولوا )۷ زو لیاعدف هدحاصمو ردطاغ

 ۱ 4 ر ملا لوش نه و a وهو قونحما وهو قینصلا ی ®۵ لاقءف و موس

 نیا لاقاک قونه*و قينج” لقب بارعالا نا لاقو قنح هلصاف ليعفنم هنزوو
 قع امو ت اقيم هیت او 7 ۳ ملا رهام نوا لبق اس رو نومو

 ردظ و لم قذوا ف رع یہ راق E ق هکر د جرم ردموقص هلس رابع

: 

 هق عارفن لفرو ۳3 ارم راذا اقی  اوقنحو افنح نوقنجا وقن- دق لاقیو

 ۱ هتذح هر وک هرلنید رد هیلصا یهو ی وا ی تا هیلبسا ملا لعح نم دنع

 | دشوبا نداهتفو رولوا هنس انعم قت آ شاط هلا قين هد زو هجرحد
 مو را زخم فن زو نافع (:ناقسر) رام و 6۱ یا لم ی ۷ دف
 زا ( نافنحا ) ردیدآ هیحار هدنس هکلوا سرافو ردعنتومر هدنس هک لوا

 وا تعج هلیصف-هج(ةفوطا)رددب رق ر هدنسانتقسخرسم هل رک كنونو یصقكنهنم»ه
 كتكازوب هلنی عف ( قوا ) ةعاج ىا ساننانم ةفوح تئاج لاقي رونیدهیناسنا

 ۳ جا (.یوعال) لامندا بارلا بابلانم افوح ههحو قرح لاق رد هن مانع
 | هغ رطر ی زون: ردغسو ند روبنم یاتشعم هدنب زو فتک ( قوماو ( نزا

 أ لافي رونید هب یثک ینوب نوغوب قوجاو رونید همدآ ك رودو یرکا ی رغوط
 : كم ردکرب یسان هدنزو لسیعفت ( قیوصلا ) قشنعا ظبلغ یا قوحا لحر
 | با ذا دیلع قرج لاقي ردهنسانم» قمرقیحو مهعج اذا مهقرج لاقب ردنا
 SS لجر لقي روند همدآ یر کا ی رلهکح هدننزو مع ) قوحا ز 2و

 اوف وع لش رد ها كب کرب سات هدنیز و لم ) قوجلا ) ن کن رک
۳۳ 



ENE. 

 ۱ هدرلخم را ا بودا اتکا هللا نسهنس یراروهظ نام هدنخ ران موش یدلبا 1

 1 یدنلوا بایرفظ هللا هرابع وبشا هدنخ راد دی ود كم تاج یلشماللا یدرصت الضا

 لهجلا هيلع بلغی ةما مهو جنر فلا نم دشا مهو ةقنالِبا ى راصتلا ما نمو

 | لخدیو یلبتنآ یلا مهیلع اهنوکرتب لب مهبات نواسنیال مملا مهب ز نمو اجلاو
 سادنالا یاعثف ةربثک دالب مهلو ماهبلاک مهو ناذیتسا ریذب رخالا راد مهدحا

 كناقو هسنارف هک هدنسدلاع سلدنا هح هرکص ندنخرات زویکیآ هدعل- هصالخ |
 دنا ندنسهفلاط كنرف رلناو ردشل؛ا ر وهظ یسهفناط هقلالح رد رلتدهح |

 ۱ روم ظفلو رایدبا موقرب رادرمو رس دوخو شارتا رود ندنافعو لقع یک میابو
 ۲ هلناوا هیحانر هدسلدنا قلح تيان ردندنلیبف هقمارحو هسلاطبو ةغلاع هتبلا

 ۱ هدنر كتاتک ایفارفح هدعب ردکرک كنا تاشن ندار وا هقئاسط لوا !رهاظ ۴

 | ( الا ) رولوایرعم هقرااد هقلالح سپ ردشلروک یفیدلوا یسهفلاط هقراعاد
 ۱ . هحرحد ) ةتملما ( روند غار نلیراص های هک ردیفدارمو هد زو قامرح

 ] قأسلجا اهیلع بصع اذا سوقلا قلج لاقب ردهنسانعم قءراص ریکس هبا هدننزو |
 ۷ نانل وا ربعت همامق ردیعج كل هک رد هنسانعم مالو هلبحف كيج ( قمالا )

 ( قحالجلا ( زد رعم هلب ید قلح | رهاظ ردب رعم هل قابو روند هناتفق ۱

 روتلوا ریبعت هره ردقلاوب هدرخ هدرخ هکرد هنسانعم قدن هدننزو طبالع
 ا هغو كلبا هکیدبا هلح هدیسراف یلصاو رارانا هلا كنفت الاحو هلا هرک اک هدفلس

 ندنوب قالطا قهالح رونلوا ریبعت ههلوح هک كاحو رونید اهلج هدنعج روند
 اع )زد اهیتهح تروص تعساتم هدندم قمو-هلا نوکذم ۶ رهد رد دراما

 ۳۳ روهظ نک رونابف بولجآ وبق ك وب هل راهصف كنابو ك رلالو كيج "
 كن دزحآ هک رد نی اح یر ردت وص* ندهلک یکیا وو رد هاکح ندن_هدقا رط |

 هدننزو هدف ) 1 رد هیاکح ندننوص كنسامق هک رد قلب یر و

 ( نبلغ +۱ ) قلا ةبسلایا ةقبنح ةأَرم لاقي روند هئروع برمشء دیو یوخدن
 رکو یصخكيم ( یتینصلا ) یدنلوا رکذ هکردهنسانعم قیلفعح هدننزو ریفدنق
 ۱ [آ بوط الاح یدیا ر رانا شاط هلکنا هدنماکنه تنح هک ردتا آ رب هدقلس رد دراج

 ردنظفل كب هج نم نالوا یس راف انععب و ردب رعم رلتوبو رارید جد قون ردیلدب
 لصاح هکردکعد مهنسن وبا بچ هنن, هنسانعم یندوحاام رونلوا رک ذ هرزوا قاوابرعم
 دد رابع ارنیسراف رک دن قو كفلوم رولک قيا و قنا و تاقینرح* یعج ردانعم
 قا یطعل اهتيس راف هک ردنتحم قتلوا لبقتسم لوهح ندرکذ یظفل رک اذن دقو

 6دیسشلءا ثي ىف دلوا تفل یغد قیلصم هلءال ارز ردبلغاوو رول وا یلعاف

 ند رک دو یدلیا رک ذ سگ هلیس هئیص لیلق هنمالوا نوب هدیدنعو

 ر بیپ یر تجسم طعح ر

 بو توس پس



 لس و تفت رو:اوآ رهن نازیارط هلش رک هکر دب راکدید نزباراد هدیس را هدننزو ۱

 یصف كمالو ى كيجو هلرسک كمالو كيج ( قلاوجلا ) رارراوج هنراراک |

 ی.راف “هلا وکو هلاوح ردف رظ یرلکدید لاوح هدیکرت هک ردمولعم ءاعو هل رکو

 ۱ كيج( قاح ) ردتاقلاوحو ردقیلاوحو هد زو فتاعع ردقاا وح يج ردي رعم

 | دوخاي كماش قشمد هدننزو بنق قاحو هدننزو صح هل رسک كنەددشم مالو

 | هیبش هیادغب هکردبعما هلغ سنجرب هدنع هدننزو صج قاحو ردبسا كنسهطوخ
 ال ردندنناوصا رازاو رحز صوصخم هبهود كيرا و ردیدآ هیحان رب هدسلدنا و رولوا

 || افلح هسأر قاج لاقب رد هنسانعم كلبا شارت شاب هد زو قاح ( قابا )
 1 كوا هلکلوک بودیرص دوخای ینر, تروع ناوسنو هقلح اذا یناشلا بابلا ن
 قینهمو تفشک اذا اهایانلو اهعانمنع در لات ةلح لاقب ردهنسانعم قجا قاد

 هنسسانعم علص قلحو ق تینححم اپ مهام ر اذا مهقلح لاقب رد هنسانعم قم آ شاط هللا

 ( ةقلجلا ) رد ذوخأم دو نام کا رهاظ رددلوم نکل روئلوا لامعتسا

 ةقلحتااج لاق روند هرلیراق ابحیم زسهدرب هکردیفدارم و هدننزو هعلح هاتف

 قالطا هنسهجراب تا هجوزح هدننزو هما ( ةقالجلا ) ةعلج یا ءاسللا نم |

 هیتزاق ندنسانعم قلح هقالح لصا هقارح یا مل هقالح هيلع ام لاتش رونلوا

 هدننزو هصج هاب رنک كنهددش» مال و تاي ( ةقلجلا ( هنسادعم هشارت روند

 7۳7۳و DEG I ES SLE حس مو

 روند ه هفا هحوق كبو هیراق هحوق كب رولوا ددشم فاقو فذخم مال اضءبو |

 هلیحف كمال ( ناقلاج ) ردیدآ هدلب رب هدنسهکلوا مور هدننزو هبش رفا (هیقیلح ) |
 مظعا هدفلس هکردبفدارمو هدننزو قینص ( قیتلعلا ) ردهدلب ر ندنلاعا ناتسعس |

 سپ ردشلوا لدب اکا پوط هرکص یدیاراراتآ راشاط یربا هلکنا یدیا كنح ثالا |

 یک هحاب رلرب ییدشود یثاط هک رولوا ذوخأام ندنسانعم فشک هروک هکوب
 1 قالحا ( رد هل دب» مال یون كف. رو دوحاب رد رعم یک قینصم دوار روا

 لاش هلوا راجا بورتآ یک جواب ین رغا نکر لوک هکرونید همدآ لوش هدنن زو نیکسه

 كل رشید نکراوک هدننزولعفت (قلعلا)كصضلادنعهغ فشکبیاقاج ناک اذاقیلجملحر

 كحدلا دنع قلخب وه لاش ردهنسانعم قهجا بورا ردق هعاوار ھاظ یم 4 روا

 هنسانعم هانیسا كن هماع هکر د ماد هم س ارضالایصقاودس قح كيلا ىف ۹ حب یا 1

 ۱ ندنع و لاح هدننزو ره وح ( قلوجلا ) ردندم_تانعم فشک یرالامعتسا یقاحص"

 | یترف دوع ناعشیش راد ردلکد ی ریلکدید ناعشیش رادو و ردیعسا جاقا ینکیرب 3

 هدنناونع هقاالح LEE I رک رز وماق ۳ فلوم رد ر اکدید یاغا لیدنقو

eقنحهلوا یرک ذ عقوم كرکو هداروا ل ب ودنا رک هقئاط رب  | 

 . راچا ۵ هعش ا | شیدخت ۳ کریو هلک ءا نو 1۴ هوم 3



STDERR EE yiوقت موسس موم ورود ورم وووو  
 شعب ته زاتخم رد ردکعد كدا تسوا هدیسراف هزومرس رد رعم هزومرس ۱

 ٩ هلبس هرینو صوصخحت لاعتسا هکر کم ردششوا طی هدام و ید هدهمهقف تا

 | ءاروامو رلهیلیا قالطا و صیصخت هنالبک هنتسوا كنا قومرحو نالبک هتسوا قوم
 ۲ هرژوازلن و ردضرح و دوخأم ندنا نجدد نسلق مون هکراربد نیجراخ هدرهللا
 أ هدننع یاس كنو ردحورشم هد هیهقف بتک یزاوح مدعو یزاوح كس

 | هبرسک كيج ( قامرجلا ) هنلوا لعو طبض هرزوا نعربررقن هلذلوا ریثک فلاخت
 | (قزومبا) رونبد هیلکعون رب هلرسک كيج ( یتءرجبا ) روئید هریکس نلیراص ها
 :ً ردیرعم یسراف ءزوك روند هنس هزوف قوع هدننزو رهوح هلا هم یاز

 1 یلوم كياتك مان فلتخفا و قفتلا هدديدح نف ,ردیدآ هیحا ر هدنساضق رواس و

 ۱٩ ندننندحم رد هبرق رب هدنتساضق تارهو ردنداروا قزوما لاذع نب دج نالوا
 | هدنساضق نادمه هدننزو ناولبب ( ناقزوح ) ردنداروا یتزوجلا دجا نن قحا

 ۱ كنيس و كيج ( قسوجلا ) ردیعسا تویشع رب ندنس هفاط دارکا و رده رق رب ۱

 ] مرقم رصقلا ىا قسوجلا ف هتبأر لوقب هنسانعم صق رونید هکسشوک هلیعف

 . لیحدو ردیبقل لسم نی دج ندنییدح قسوحو ردیبرعم یسراف ةسوجوب هکرید
  ردهبرق ر هدنساضق ناورج و ردهرق رب هدنماضق دادنب و رده رف ر هدنساضق

 |[ هدنسوشرف سیبلب و ردنداروا قسوملا یرقلا ریرضلا هاربا نب ىلع نب لیاخ
 یکبا هدنساضق یرو رد هبرف رب هدنبارت كلما رنو ردبدآ هعلق ریو ردهبرف رب
  هدنطسو یدنلوا اب نوحا هفیلخ ردتقم هکردبعسا یارمس رب هد دادنب و رد هبرق

  یلوط عارذ زووا و یضرع عارذ یہرکی هکر دراو هکرب رب لومعم ندنو شروق
 ۲ ردە رقر هدنساضق نیارغسا هلیصف كندس وی .كيج ( ناقساوح ) یدبا لقشم

 لیبص ز هلاف (ییسشب ) ردندلاجر ءاعسا هدننزو رفعح هلاهثلثم یا ( قثعح )

 ناب شوم نکد ردي رعم ید و روند هئروع نامید لکیهلا نیطع هدننزو

 ناعشش هيل هدننزو رفعح ( قلفح ) ةيظع یا قیلفمح ةأرما لاق ردشماغوا

 هدننزو هح رحد ( ةفلفجلا ) م هللا ةريثکیاقافح زوم لاق روند هبیراق هحوق

 ۳۷و قرز داغ کرد تا كلتا شزوتسوک هقلخ هدنراثلاح ملکنو یش
 i) ةللا) ىلاربىایشملاو مالكلا فقلغ نالف لاقت ردکلنا ماکت و نرو هلبهحو

 هدستنزو قد ( قجلا ) روند ه هقا هحوق كب 0 كفاقو یرنرک كيح

 قرذ اذا لوالا بالا نم اقح رئاطلا قح لاق رد هندانعم كلئدح ىف شوق

 قاتلاش ناغرغاج و ردبدآ یمارح رب ند هرهم وئب هدننزو لد رفس ( قبولح )
 بورغاح هدنسزو هحرحد ) ةقبلا ( بلح یا قبولخوه لاش روند هم دآ

 < يج ةصألاو بلجلا | یا هقبلطا هذه ام لاش رد هنساتعم قم رغاب
 ا ا ر س ر ایس 4م E E و
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 شیشکرب هددادنب ندنفرط كيرتاب یی |
 هرکصندنا و رولوا تب وصتم ندنفرط قیلئاج هک رونید نارطم هتسایاب نالوا |

 سیسف هدعب ردنشیشک نانلوا لاتسرا ههدلب ره ندنفرط نارطم هکردفقسا |

 یتعی لثنق الاح و ردیرعم كيلوناک قیلثاج هروک هنناب كحراسش ردساعش هدعب |

 هنیک و سومتسپ هزوک لرلو هدنناسل مور الاح ردبرعم زوقنازز ساعثو كيرتاب

 سیسقو رد نعم كنو نارطم ابلاغ ارد دنلوهرتم هو لرد توسسد

 رونید هکمنا نانلوا ریبعت هدرک هلبعف كلاد و كيج ( ةفدرلا ) رديرعم شیشک
 ردرعاش ر هدننزو قدزرف ( قدنرجلا ) ردنرعم یمراف هدرک هنسانعم فیغر

 هدننزو بروح ( قروجلا ) ردیفدامو هدننزو هقدرح هلاهم«لاذ ( هفذرا )
 رون دهمدآ هروحو قب را هدنزو ۳ ) ةفارجلا ( روند هنشوق هود كکرا

 هقارح هيلع ام لاق روند هننسهچراب تا یورحو لیزه یا هفارح لحر لاقب
 ردشمالنا ناب نکل رد رعم هدرلنوب هروک هنا كحراش هم یش یا م

 هقلالح ( ةقمارجلا ) رونبد هثبش هدرخو كجوك ردي رعم یسراف ءرح ارهاظ

 رلیدبا نک هدنرهش لصوم هدم السا لئاوا هک یدیا موفر ندمح هدشننزو
 هرزوا فخ هدننزو روقصع ( قورا ر) هدښزو یلاعمرا رددرفم یلاقمرح 9

 ردق هغوبط فخ هروک هنپ رانایب كتغل لها هک هلوا مولعم روند هبهمرح نلیک |

 هدیسراف یدباراربک یباققیا هنوکر هصق یجوق هدنزرط تسم رلب رع هدفلس ۱ ۱
 قاموط و هلداو ناقوص هدیکرت و ررد قوم هلس رعن و ف هدس رع و هزوم کا ۱ ۱

 یندزادبج کا هدیسراف رولیک هرزوا فخ هکردیرعم هزومرس قومرحو رارید 1

 هوا ندساویس كنيلوطاا و راردبا ریبعت كدج رلناوسن و همزج هدیکرت رارید |
 قایا هنوکرب روئلوا ریبعت لاتسو صوصخم دنبرلهفاط ییاتسور و هک ارت هدرارپ
 هنالبک هغایا تاقر لصاحا و رددودعم ندنماسقا همرح لوا و ردراو ید یناق

 هنب رزوا كنآ ردو د قوم یک تسم نمی دیک الاح یشان ندنتفح رود فح

 هزومرس همزج و ېک همزج مزب روند قومرج هسرولیک یباق قایا هنوکهنره
 رب رحم ندنماسقا فخ همرج هدنس هدام فخ هجرک ردظوحم قلوا فرح

 ةسرولیک ندنرزوا تسم هسخو ردیبم هنیرابتعا ییدلیک قالبح کف اک

 هسک تسم ییا ندنرزوا یرب یرب سی رونید قومرح زفلوا قالطا فح
 هللا قوم كفلوم و تكحا ص رولوا قوءهرح یک دننسوا قومو فخ یکه دنا ۱

 قومرحو هزومقوم ارز ردلکدیالم یراریسفن هرزوا قلوا دحاو “یش قومرح "

 | نود یسهبنر ندقیلئاج و یدباردبا تماقا

۱ 
1 
1 
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 قه بواط هلبا وص هردودح اذا لوالا بابلانم اف دم رطلا قد ل هه رد همسأنعم غی 1

ag TT 

 91 هلتعرتسو نو رلرعف كنا )ق روزا )لات یاقدات نا لاقب رو هب هنس

 ۱ ردهنسانعم تم روملاص هناس , دوحای به یش و یرلتاو لاس اذا ىداولا قد لاق رد هنساعم

 اذا ةاهلا قد لاق رد هننسانعم قمراب ینراق هعیذو اهلسرا اذا ليلا قدن لاق
 " تک وباس بونلیقلابص یراتراف هرانویق هدشزو لاعقا (یادنال ) اهقش ||

 سان "هنتسوا كم دا رب و تخرتسا اذا ةاشلا نوطب تق دنا لاق رد هنس انعم ۱

 ۲ قور ( مدلوپ رک اتغیو بایت هل اب یسات یعد ن ریغم یا نی دمنم ساشسل

 | هلباف ( قورفثلا ) ردیعما هیرق كوي رب صوصخم هنسهلیبق سود هدننزو رفعج
 قشاب هدنز رط لو هدنی د نام رح هک رد ةت او هرغلا ع هدننزو روغصع

 قو رفئو رولک قیراف یعج رونید هرب یغی دشپای كلوبوا لوق ىلع روند هن هنن
 7 هیس هینب ل عاف ما( رفتلا) "یشیاقورفت هام لقب رونلوا هیانک ندهتسن زیحلن هليا

 ۱[ مم یا قرقثم نبل لاقب روتید هد وس شمامراو هنیدح دروغوب نعي شماعوا زوده |
 یر لقب رد aer ر و ۴۲ ۳

“anal 

 ةقاجلا مالکب میاکتبیا شرا ققش ل

 ۱ متم هد هدحاو هل فرح فاق لوح هدر مالک ا مولعم ) ما لصف , 5

 كبجو هد زو ره وج ( قبوج ) 4 وا توص د واي ب رعم هک رکم زاوا
 ا رهاطن یعندجا روهشم بیدا رد هب رقرب هدنس هیحا فمن رد هدزابر هيم
 8 مک رکب وا ندءالعا ردعضومرپ هدنس دف ناجا شو مو ردنداروا قب وا

 | ردهضوم رب هدنبارت رواسبن هدننزو هرهوح ( هقبوج ) ردنداروا یبوایلع
  یابو هموم مح ) هما ) ردند اروا قبوخا بوان دجا ن د ندنندح

 ۱ لا روند هتروع راکېت نم ارپ هدان زو هقشبوا هلبا هنکاس هثلثم یاو هحوتقم
 ا ظافلا ارز رد دلوماي ردب رعءای روب  ظفل ارهاظ هولا ةارلایا هتشیا>-یه

 . ی

 E 9 لب ممهمآ تالک اوو ںیہ یدنلوا رکذ افنآ یمیدلوا عق فافو ےح هد هب ع

 رک ذ هدنس هدام صلباج هکدتن ردبدآ هداب ر هدقرشم هلیصف كلاب ( قاباج ) |
 ۱ . ردهدشناچ برغم اسلبجو قرشم اقلباج رد هدلب یکیا ہدلاثم مع رانوب یدنلوا |

 | یراصن هلیهف كنهثلثم یا ( قیلئاجا ) رد دوحوم هدنآ یسهلج كنهوک روص
 ۱ هراس ر نالوا نکس هددادغب ییعب هدمالسسلا بدم ندمالسا دالب كن سهشط ۱

 1 رولوا بو دام ندنف رط كن آ ینعب ه دی لی تح كف رطب نالوا هدهیک اطنا | هکر ونند

 ۱ سانا شاب نالوا 0 هد د هیت اطنا هلذوا مالسلاراد فاراد هدفلس ۷



 یدلبا < تا ید و اۋ لب ىم وا هیلصا كلا روا یدهدام

 هبهنسن قشبا یک لوب هدنشاب كنسهناد امرخ هدشزو ررفصع ( قورفتلا (

 هلیصف كنا ( قاتغتلا ) هناسانعم هرقلا ع رولوا هدر ییدنب ییوخ هک روتد |

 .هبمود هدنورو تسح هلي هيف لعاف مسا ( قتفتلاو ) ليت كنان ( قنافتلاو ) ۱
 هدننژو هحرحد ) هقعفعلا ( عبرمس ۳۳ قتفنءو قنافلو قفل برق لاقت روند |

 كم روب ا فتعو ةك رح یا ةعيرس ةقنفن هل لاش رد هن انعم تک رح
 كعثود هنسن رب ندر كسك ونو افیثع ربسپ یا قثفتب وه لا رد هثساثعم
 عفو اذا لبا نم "یثلا قتفت لا ردفرصتم ندنوص ةياكح هک رو نم

 ( قلنا ) تراغ اذا هانیع ثتعفن لاق ردهنسانعم قاب ورحا بونلروقح زوک و

 دوعف ( قووتلاو ) هدننزو قوس ( قوتلا ) ردیشوق وص عون ر هدننزو جرز
 قلوا دنموزراو قاتش» ها عف ( نافوتلاو ) هدننزو هاتک ( ةفايتناو ) هدننزو

 قاشا اذا لوالا بابلا نم انافوو هقاسو افونو اقوت هيلا قان لاش رد هنسانعم

 رد هنسانعم قءقح قوا نالوا بولطم نکیا رردشراف هوا یر ینراقوا راقو

 تعرسو دصف هکلشيا ىيا رو ةلاجالا دنع جرح اذا سسلاق حدقنا قات لاقب

 كإلا رذحو فوحو هلعش مهاذا *یشلا ىلا قان لاش ردلمعتسم هنس اع كليا

 رد هنسانعم كمر و ناج قولو ناقوئو قفشا اذا هنم قان لاقب ردلعتسم هنسانعم زل

 یافت شاپ نوا یب یشاب زوک و اهبداج اذا اقوئو انافو هسفس قات لاش |
 نووئشلا نم تحرخ اذا عومدلا تقان لاقب ردهنسانعم قمقح بوبانیق ندنکیک |

 اهعرن دش اذا سوقلا قات لاق رد هنسانعم كسکح هلتوق یتشیرک كاب شلروفو

 سوقلا قأتا لاقب ردفدارم هدریخا یانعم هلا قوت هلرسک كنمرسه ( قائنالا 7
 روند هراهسک شمقلاق بولیئروق یی ندکلهتسخ هلناصف ( ةفوةلا ) اهتات

 هدکنک دهلبعص كنان ( قوتلا ) ضرلا نم نوهتا یا ةقوت مد لاقب ردد رغم 0
 بولبنا هللدش هدننزو نابیه هلا هددشم یاپ ( ناقبتنا ) روید هکلیرک ا نالوا ۱
 لاقیدنلوا ماغداو باق های واو یدنا نافویت یلصا كلوب روند همدا یار |
 هب هنسن قح هنلوا اهتشا تیاغب هدننزو مظعم ۴ قونملا ( بثولا دیدش یا ناق وه ۱

 یش یا قونم یش لاق رونید ۲

 تغرس نیزوک هان وکس تاو ف ( شا ۳ ۶ ها /
 قدئو اهعمد عرسا اذا ىلاثلا بابلا نم اقمث نيعلا تعم لاش رد هنسانعم قمقج |

 ہربلا ق لاق ردهنسانعم قغآ هلتعرمس بولاغوح یوص كر هدننزو راک ذن قابو ۱
 | كفب رط نی دقنم هدننزو بحاص ( ق دات ) هّوام رثکو هب رج عرسا اذا اغابثتو ات
 نفقا ی او ردا ید اور نی يداوررب ی ل 3 ردي یا
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 ) ۰ا رد هنسانعم قلوط لف كي ربخو كنان ( قاتلا ) (۰ هانلا لصف
 || دنسانعم قلوا ردك رب دوخای بضغ ریو "الثما اذا عبارلا بابلا نم اقأت ءاقثلا قمت

 هبرسک كندرمه ( قاثنالا ) انزح وا ابضغ "التما اذا دیز قثت لاق ردلمعتسم .
 قمرذلوط بوروق یاو ه دلم اذا هافسلا تفانا لوق: رد هنسانعم قمردلوط
 هدننزو فتك ( قلا ) اهیف مهسلا قرغا اذا سوقلا قأتا لاقي رد هنسانعم

 ) لاقب روند هیسک شاب رضاحو عیرس هروشو رش هدننزو ربنم ( قثتلاو |

 | حج قاسیوا نالوا تراطشو شینج ریو رمشلا ىلا عيرس یا قثنمو قئت لجر
 | كب هلا ( ةفانلا ) ابابشو اطاشن *لتع یا قیتمو قثت سرف لاق رونید هلآ |

 ةدش یا هنأت هب لاق رونید هکلکیاچو هنساذعم بضف تدش روند هفلنغراط
 . كنات ( قايرتلا )ا ةعرسلا اذک و بشعلا  Kgهک ردبک م یاود ر ماغنس 

 هلکلبا هدایز یتموخ یعفا کا ےدق میکح مان سخامو ردنا بودیا عارتخا میعح

 | قایرتو یدلوا لماک هلا هروب نم مول بولطمو ضرف ندنآو ردشلنا لیمکت .
 ملک ایرت نالوا ینانوب لصالاف یظفل قایرت اریز ردموقم ندبا همست هلبا ۲

 هلادم اءاقو روند هثیش نالوا عفان هنغدلهیعبس ما وه ایرت ردبک مم ندنسهلک اءاق 1

 را هصاخ و هدرو ص یوراد هلکش د هب هن سڏ عفان هب هب و رشم همس ةر ودا ۶

 قیر هلبرهدو فيفخ هدعب یدلیا هبع لبا ءاق ایر بودبا بیک رت ندنغیدلوا |

 یکح هک رولوا هدنلزنم لغط ردق هبآ قلا لمعلا دعب روزم قایرتو یرلک دید ۱
 هزات ردق هم رکی هدهدراب دالبو ردق هبهنس نوا هدهراح دالب هدعب نموا یریثأتو |

 دالب هدعب رولوا هدقلوا دادم یریثأتو یمکح مدبمد هک رولوا هدننوف ناوج [ 
 رولوا هلاح یلعیک فوفو نس تدم هنس یرکی هدهراح ریغو هنس نوا هددراح ۱ ۲

 ردنا فلوم بولوا هدنمکح نیحاعم راس رولوا فام توم هدعب رماخس  ۰
 | ندنا یسرو روم یرب بولوا مکح یکیا سخامو ردنا یقیصوت هلبا مدق یھکح | ۱
 | م قابرو ردنوحا نایب یتغیدلوالوا دارم ردشلک هرکص هنس ناسکس زویکیاكب 1۳

 هدناسارخقایرتو رلرديا فصو هلبا قوراف نوكيدليا لصفو قرف تني ندب هلل 1 ۱
 ردیعسا كار صوصخم هش هلیبق ج رزخو ردیدآ هرق ر هدنادفق تاره ۱ ۱

 هلع كفافو یصف كنان( ةوقرتلا ) رونبد یخد هقایرت رونلواقالطا قایرت هد هبهدابو |
 هکک نالوا هدننب كنشاب زوما ,هلروقح كررغ وب ردلک د رج یعض كنا هدنوو ۱
 قیارنو رولک یقارت یعجج رونلوا ریبعت یکیک كحربوکو یرباج نوی هک رونید 1

 تبصا رلرید ةافرت هتیقرت رابرع ارز ردهولعف ینزو كنویو هلیبدقت كناپ رواک [ ۱

 | إإإ لك كلت ( قافیتلا ) قناعلاو رحلا ةرنث نيب مظعلا یهو هنسانعم هنوقرت
 اإ قفویرک ذ لحم كدام و اههاجیا ةبعكلا قاغیت لاق ردهندانعم جاعو وشرق
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 ردرلتلع ضراع هءرشب رهاظ یرلتلع صرو قم وبشا ردبا قمم رق یهرشب
 هسلتاعفد بونلادغ یناوضع اعاد هسلوا مفلب یلتجوزل هدهنسن نالوا ادغ هوضع

 هکر دو یرلفرفو رولوا كنب كنب هدیسبکیا زولوا لصاح صرو قم ندنآ
 یسهدام كف و ردنا ريبغتو دابفا ئهل عیج بولوا هدنحا كل وضع یسهدام تكصر

 هاک ورولوا ضراع دوسا قېب ندوادوس مد هجهاک و رولوا هدندب رهاظو هدب رد

 ناق رکا هدقدلقوص هنکیا ر هنیرزواو رولوا لئام هبیرعرق هاک و هوراص
 هدیک ر هدهنسکیا ردص ر هسرقح ضای ابو لئام هضاب رک او قب هسرقح

 ( جا قم ) ردی رعم یسراف كړ هروک هنناب كحراش رونلوا ریبعت قلشربا

 دوخت روئلوا ریبعت یراتنم رغص هک ردیعسا مدنج زوج لوق یلع ردیدآ تان رب | "
 هکر درسخم هللا رضهلا زارح هدناد رغم عیج نکل ردرلهناد قآ لئام هترغصو ردق | |

 ردهیحانرهدن رق روباسبن هدننزو لغیص ( قیبب ) ردهنسن یرلک دید یسهنف ابق | |
 هدنصرا سموقو ردندا روا لیععا اما یرلعرکم دلوو قتسبلا نیسا ت دچا ماما

 ( قاهبلاو ) هدننزو رفعج ( قلهبلاو ) هدننزو جربز ( قلهبلا ) رديدآ عضومرب
 هنروع قاشکی ولزوس قوج كبو رونید هروع ولهرهج لزق كب هدننزو رفصع
 جرز ( قلو ) ردیدآ تعاج رب ندرع قلبو هلوا نمک ود یزوس هک رونبد
 به ۶ یا قلهب وه لاق روند 9 یج هطاعش ناغیغاجو برشم 7 هدننزو

 هراکش آ هلیصفو یرسک كنابو روند هیالبو تفآ هدننزو رفعح قلهبو روح
 رتتسبال ةهحاوم یا اقلهب ةملکلاب ءاج لاقب هنمو رونید هزوس نلیوس ههحاوم
 قلاهبلاب ءاج لاق رد قلهب یدرفم رونید هرلهنسن هدوهیو لطاب ( قلاهبلا )

 قلبت لاق رد هنسانعم كلا كلربكت هدنن زو هحرحد ( ةقلهبلا ) ليطاب الا ىا
 اذا نالف قلب لاقي رد هنسانعم كايا فارک و فال هدوبیو ربكتب یا نالف |

 همدآ رو ةيهادلا یا ةقلبلا هتناصا لاش رونید ههیهادو تفآ هقلیو ذمرط ٠

 یقلبب لوقت رد هنسانعم كمشروک بوشلوپ كردیا هباطمو شزاونو هدنبآ شوخ |
 اذا لحرلا قلب لاقي رد هنسانعم كلبوس نالبو هناسلو همالكب یبقل ىا نالف |

 قلهت لاغی رد هتسانعم كلیوس نالپ یخد وب هدنئزو جرش ( ی ) 8
 هدنس رغدادغب هللا هروصقم فلاو هحوتفم یاب ( قهلب عماج ) بذک اذا لجرلا |

 رولوا نوزوا ندکجم هک ردنوا عون رب هلیرسهک كناب ( ةيقيبلا ) ردیدآ عماج رب
 هنبرلتلع قتفو لیقو لصافم میجو زولوا هدنوق كجم ینوقو تبان هرجا رلنیکا
 لشیو وب .ندقج رو هک رد هناد عونرب هلرسک كلاب ( ةفیبلا ) ردعفا

 رج راردبا ریبعت كمدرع هدیک رت رارادپ ماعط ضعبو بودا كتا ندنآ رولوا"
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 هک رونید هریقنو هب ی روب هلبعط كناب ( قوبلا ) اهلفسا قینمو اهالعا ج رف اذا
 یا قوبلاب ءاج لاقب رونلوا قالطا هبهنسن هد وهیو لطابو رارالح یک كدود

 ا اروز یا اقو قطن لاق روئلوا قالطا هزوس نالي فرص هم زودو لطایلاب |

 ۲ رد هد زناب زا مد لفه دنو ر ونلوا قالطا هصق نالوا القاص سس الصاو
 1 هلراشاتکب روید دب ی روب ی رلقدلاج A Et یراقنم شوق را ی واو

 | رونید هرومغی اھا ندا لوزن ندر هقو و ردهقو یرلدرفم ېک یرل زونپ و

 انتباصا لوقت هدنن زو درص رولک قوب یعجج راونید هرومغب رکنمو دیدش كي دوخای .
 ۱ روتید هبهیهادو تفا ( ةقئابلا ) ةركنمو ةديدش هنم ةعفد یا رطلا نم ةف وب |

 ؛ هدننزو قوس ( قوبلا ) ةيهاد یا ةقئاب هناصا لاش ر ولك قئاو یعجج
 رمشلاب ءاج اذا اقون ق وبب لحرلا قاب لاقب رد هنسانعم كلا ادب تموصخو رمش |

 | اذا موقلا ةقئابلا تقاب لاقب رد هنسانعم كعثرا هیهادو الب هر و راو

 1" قاب لاقب ردهنساذعم كلك ةف یناهک اب ندنتمس کم مدارب هسکر و مهتیاصا

 ۱ ] قفاشوق ینسهروج كنهنسنراپ كمدارب و ةبيغنم كيلع علط یا لح رلا كب

 ردهنسانعم كلبا لّتف هر قحاد یدار بوکرب سان و 0 اذا ه قاب لاقي ردهنسانعم

  ردهتسانعمقاوا كالحو هابتو دساف لامو الظ هولتتف اوعتجا اذا هيلع موقلا قاب لاقب

 ٠ دوخاي هسلح رب لوق ىلع كليا یدعت همدا رو رابو دسف اذا لاا قاب لاش
 ۱ ىلع یدعت اذا نالف قاب لاق رد هنسانعم قمردلاص نامه رسروتسد هتیعچرب

 لا رد هتسامعم قل رغوا هنسن ر ندهسک رب وذا ربغب موق ىلع مج وا ناسنا

 هیهادو تفا هبسک رب یندو هدننزو لاعفنا ( قاسالا ) مهفرس اذا موقلا قاب

 رارکتیو فوم مینیاصا اذا موقلا ىلع ةشابلا تقانا لاقي رد هتسانعم كعشرا

 اذآنالف قاسا لاق ردهنسادعم قم ردلاص ارا ےمیب رس روئسد هتیعج ر و ردشلنا

 ۱ )ةف ةابلا) هلظ اذا هب قابلا لاقب ردهنسانعم كلبا لظ همدآ ربو مہنذا ریغب موق ىلع

 مرح یا لقبلا ی 5 قاب هديب لاقت روند هن واو به زاس غاب رب هدنزو هئاط

 ( قابقاا ) هل نمال یا قئاب عاتم لاقب روند هبهنسن تیق یو تفم ( قئابلا )
 رودص ندحرق هدنماکنه عاج هلرلانب هرزوا رسک و نوکسو هللا هم یاخ

 . لاق رونید هزوس لطابو هدوریب هدننزو مظعم ( قوبلا ) ردهباکح یتوص ندا

 ردهنسانعم كمربک نیغربف هبیئاوم هدننزو لعفت ( قوبتلا ) لطاب یا قوبم مالک
  ضراع هناسنا هلنیتعف ( قهبلا ) اشفو تولا اهبف عقو اذا ةيشالاف قوبت لاش
 | ضراع هبهرمشب رهاظ هک رولوا یضایب رولوا هنوک یکیا ردیدا تلع رب رولوا
  ندنسهبلغهرزوا مد تكغلبو بوراو هئدورب ندحام ءو لوضع ردضابب هحهتفوب

 _بولوا ضراع ندنتطلاحم همد كنادوس هم هک رولوا دوسا یعون ریو ردیا تشن
 حس lm e ہم ہا حس جو وے چ بس اکا س ا س ر ر تک ر

 رشب ٥
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 زولح روند هشع ناثلوا ریبعت قدشفو ردهقدن یدرفء نورا نیت ریبعت هرهم +"

 یفوصسمو منام ی.سفوص برقع یقیلعت هب وزاب ردیسراف ظفل تن هنسانعم

 كنب رللرفو ینکلک وک كاب راز هک الط هنب رلخوفای كلافطانما دوس هلبغاي نوت زا

 اصوصح رد هدنلزنم قاپ ر ربثک یعفانم رارد هنر هکیدنه قدن و ردعفاد یننالرق ۱

 هکرد هلحم نا هلاه ( هقدنب ) رد رثالا بیجح هدنناب هضراع نالوا ضراع هرازوک |

 هدننزو یرفصع ( قدنبلا ۱ یدنلوا رکذ دا رد ردب هلیبق ر ۱

 یب هنسنر هدننزو هح رحد ( ةفدنبلا ) رونلوا قالطا هنب ب ناتک العا سنج ر
 قدانب هلعح اذا "یشلا قدنب لاق ردهنسانعم كجا قلا و هدرخ هدرخ یک قدنف ۱

 هيلا رظالا ددح اذا هيلا قدنب لاقب ردهنسانعم قمه هیق هیق هلدح ههنسنر و |
 هب رفرب ندنلاعا :یرام ربن :مقاوت هدننیم هیات ها دادنب یه ا ( یر

 هدننزو هنیفس ( ةقينبلا ) رده رقم هدنساضق ورم هلیصف كناب ( ناقربنب ) ردیدآ ٠
 نالی روا هنتلآ یرلقتلوق كن هلوقم نا تغفو كالموک هدننزو هبنع ( ةقنبلاو ) ۲

 ریبعت قتلا قالوقو كتسشخ هللا ریبعت یسراف ه دیکرت هک رونید هنسهچرابزپ عبمح

 هنسانعم نابرح روند 4نکردنک | كناش دوخاب راربد ید هنبل هدي رع روئلوا .

Soe 
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 هح رقو ندنسکوک كنا یضءهب و هناب رحوا هنزبلیا ةغنبلاو هقیثبلا عساو صیق لاقب

 لردا ریبعت هثفح هدرلنا هکر وند هنر كنهرباد یکیا ند,و عقاو هدن رزوا یزاغو 1

 كنب روقچ یروکو كناو رونید هنیزوک كنهصاو ررید ناتفش هنسیکیا |
 كرد شت بویاک ۱ هلبصف كلاب ( قنبلا ) روند هرابوت هناکی نب هدنس4 روا ۲
 ضزا لاقت هنمو لصو اذا لوالا بابلا نم اق هيلا "یشلا قد لاق رد هنسانعم |[

 قنب لاقب رد هنسانعم كکید رانادف یدراو هرصو ی رخاب ةلوصوم یا ةقونبم ||
 | یخدوب هل رسک كنه مه ) قاتشالا ( یدولا نم ادخاو اک ارش سر اذآ نالف ۱

 ( قینبتلا ) قاب ینعع ل-رلا قنا لاق رد هنسانعم تنکید ینادف امرخ هلا هرص |
 قنب لاقب رد هنسانعم قوا مقم هدر رو قنا عم قن لاق رد هنسانعم قاتا ر

 راوهو واتیعجبو یظتنم بويل توس هدیروشو هدنکارب ی ز وسو ماقا اذا ناکشاب

 قم ردنانبا بوزود نالی و هاوسو هعج اذا همالک قا لاق رد هثسانعم كمل وس

 اهقوزو اهعنص اذا ةبذک قم لاقی ردهنسانعم كنرو تروص هلشز هصشوخ نوصا
 ارد هنسانعم قمراب نوزوا یک یزعا قلاب بوروا هللا یعماف هننرص كنهسکرب و

 (یفلاقتس لاق ردهنسانعم كلیا دیلق ییهنسنر و هعطق اذا طوسلاب هرهظ قاب لاق

 روک ذم نانلوا ریبعت كت-شخ هنراتلآ یراتلوق كناشتفاب تاکلبوکو هدف
 كنشکرت قواو ةقي هل لعح اذا صیمقلا قنب لاق رد هنسانعم قءهروا هج ا

 ةيعجلا قنب لاقب رد هنسانعم كلعا راط یتسیغاشا ب وديا قجآو شیکک یتسی رق و
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  fردیدآ لب مدت رهکلوا ماش 1 ی دنلوا کد هکر دیثنٌوم كقلبا هدننزو ۱

 ی راسرف كنهرازبعو كرغعج نب صوحاو ردیدآ وصر هدندروب رکب ېبا ونب و |
 هزافم روند هناباب رد راج هلی كنابو هدتننزو هرو ( ةقولبلا ) ردیعسا
 ی رلکدید یاخر نامه دوخای روند ههوا ز ود قشمو یغاربط لورق ىلع هتسانعم

 رونید هبهوا ريق نایلوا ېم توا الصا دوخاب رونبد هار نالوا رروتب توا
 | هدنسهیحا نی رحم هقولب و رولک قیق الب یعج هدننزو رونن ر وند ید قولب
 عز یهاک رارق كن هفیاط نح ینا رلبرع ردندآ عنصومر هده رقوب ندههظاک

 ترورض هدنعارصم# قلالبلا نعا نم تدروف « وبشا قراط نب ةراعو راردبا
 قولبلا ) ردشلنا دارا قرهلوا عج هلی رابتعا لحرب ینژونج ره دوخاب نوا (

 لوالا بابلانم اقولب لحرلا قلب لاق رد هنسانعم كما تعرس هدننزو

 یوم یا یرلشاط ییوص لی هدننزو قلخ ( قلبلا ) ع ۱
 ىلع قجا یرب ره كنوبفو اهفجح اذا اقلب راجح 1 لی قاد لاق ردهنسانعم

 ی وبقو ادیدش اصفوا هلك هصف اذا بابلا قلب لاقب رد هنسانعم قجا هللدش لوق |

 ینرکب كل زيقو هتلغا اذا بابلا قلب لاتش ر ولوا د هلغل وا هنس انعم قایق
 هل رسك كنه مه ( قالبالا ) اهضتفا اذا ةي رالا قاب لاق رد هنسانعم قم زو

 ىر رح كنوبقو قلبا راص اذا یشلا قلبا لاقب ردهتسانعم قلوا ه>الا زاق ولق آ

 هجالا  رغیاو هقلب یعع بابلا لا لاش نت یابد قجا هلدش لوق ۳۴ قجا

 هدننزو لاعغنا ( قالبالا ) اقلب دلو اذا لحغلا تابا لاق رد هنسانع قلزا ییاط

 | هلل بسك كمال ( ناقلاب ) قلبناف بابلا قلبا لاش رد هنسانعم قلجت امام وق
 | باوبالا بابو داب رد هدننزو ناله ( ناتلیب ) رد هب رقرپ هدنساضق ورم |

 | شلزاف هدزب عالم كشوک یغارما». هدننزو لیعفت ( قیلبثلا ) رد هدلب رب هدنب رق
 قم راکوا بودبا مر هلبرلهنص جاس نیتم هنیراودو هنا نوا كناکوج ووق

 (ةقلبلا ) جاسنم تم اوتب اهحصا اذا ةلهسلا رگبلا قلب لاق رد هذسانعم معطمه 
 ىا ةقلبء ةبكر لاقب رود هب ويف شغلوا حالصا هرزوا روك ذم هجو هدننزو |
 مصلىة  ثآ هدننزو راریجا ( قاقیلبالاو ) هدننزو رارجا ( قاقلبالا ) قيلبتلاب |

 اقافلبا سرفلا قلبا لافب ردنعضتم ىب هفلایم هتبلا نكل رد هنسانعم قاوا قلبا |

 ندلح راس لو هدنن زو هاکنصما ( قاقنلبالا ) قابا راص اذا افقیلبا قالباو ۱
 ريغ نم حو اذا قي رطلا ققنابا لاقي رد هنسانعم كله راک: ب وفح ا ٠ ]

  ۱ولزوس قوج هدننزو ج رب ز ( قهلبلا ) ردضرم ر هدننزو رغعح ( قهلب

 قدنبلا ) یک یلبب رونید هت روع ولءهرهچ لزق كبو رونید هتروع قاشکی ( 
 هک روند هرلهناد قلاوب هدرخ قح هلبثا هلبسهلوقء هرکناکو كفن هلی كلادو كناب ۱



 لاق رد هنانعم را او شان ورکو ا افخق ها ناب ۱

 ندنرهش ناع هدشنزو رفمج ( قعلبلا ) ساشلانم برقنب یا یاصلبت, نالف
 كن ( قعالبلا ) ردبسا امرخ عونرب نالوا یسالعا كنسنح امرخ نالوا لصاح
 رد علب یدرفم | ,هاظ ةعساو یا قعالب دن لاقب روتید هرلناکم عساو هل صف

 لاق روند هفلهحالا ولهراق ولقآ هلیعع كناب ( ةقلبلاو ) هلبتعف ( قلبلا )

 ردق هنن رلقلیوا یلیکس نالوا هذنغایا كنآ قلب و ضایو داوس یا هقلبو قلب هب

 ۱ عبا را بابلا نم اقلب قلب و "یشلا قلب لاق رولوا ردصم هدرلاذعموو روند هنمزاو

 ۱ رس عفت را اذا قابو سرفلا قلب لاقو ضابو داوس هيف ناک اذا سماخلاو

 | نالوا هحهسو هنسانعم هاکرخو طاطسف رونلوا قالطا هرداج هراق قلب و هبذخف
 ماخر روند هشاط سم ره قامصو دیدشے ری قج یا قاب هب لاقب روند هتفاج
 هرلشاط قاریو قآ سنجر, هدنراید نیو هنس انعم باب روند هیوپقو هنسانعم
 ۲ هتفشآ قلب و روت روک هنن نالوا هدسافرط هنوا یکرولب و هح رص هک روید

 ٠ ( قلبالا ) ریحاذا عبارلا بابلانم اقاب لحرلا قاب لاقب ردهنسانعم قاوا نا ريحو
 ۱ لی كن رلقایاو روید هب هنسن هحال آ وله راق ولقا ردفصو هدا زو رجا

 رد *افلب ینّوم رونلوا ریبعت ققاج الا رونید هنآ تاکرا شءراو ردق] 1رلقلب وا

 قوقعو هنآ كکرا هحالا قلبا ه دار وب « قوقعلا قاب الا باط « مهلاثما نمو

 نایلوانک#ء یلوصح رولوا كعد یدلیا باط تآ تاکرا نالوا هبک هلکغد ههبک
 حایص ق وقع قابا هکیدید رلضهب رونلوا ب رض هدنقح هک ندا بلط هنس ۱

 هلیتبسانم حص قاقشنا رد هنسانعم قش هک ردنداظفل قع رد راءتسم ندنتقو
 هدج۸ « الف قوقعلا قلبالا بلط ۰ رعاشلا لوفهنمو حراشلا لاق ردشغلوا ذخا

 دهع یافو هکردیدآ نصحر هداع ضرا ( درفلا قلب الا ) ۰ قون الا ضب دارا
 لوقیبع كنايداع یردب ردب رقم یدو مان ءای داع ن لّوعس نالوا لثم برض هدناعو ۱

 | نالوا هدننعسو یروم نصح *ابز یس 2 هربح ردد رکا اب كالس ترضح "

 یدلوا بای رفظ هلهح ورب :نکل بودیا ریثک یم هربضو حف ییهعلق ما درام
 ىدليا تد وع هلاسخو تبیخ *ل رهبد « قلبالا عو * درام درم « هرخالب

 | ح راش هلکلنا دارا قرهلوا رکذم یلعف هدنناونع ءابزلا « دصف هارو فلوم
 ریکذت هدلحم یتیدنلوا لصف یتیام هلبلعاف كلعف نالوا دنسم هبقیقح ثنّوم هکربد

 | رد راج یرلبیکرت ةارما یضاقلا تءاجو ةأرصا یضاقلا ءا هک هتن رد راج یینانو

 یرلت آ هلج هک ردیعسا كنآ كل رکوب رو ردیدآ وصر هدننزو یر 1

 » قلب مدو قیلب یرج « لثلا هیفو یدنا رونلوا بييعتو مذ هنن ن ۰کرد :ا قبس

 هارج ) ءاقلبلا ( ر ونلوا داربا هدنقح هح هسک نانل وا حدقو مذ ا لفل لیج



۷.۰ 

 ا هداروب اهبفام سن یا اهسشن اذا هبایع قب لاق رد هنداتعم قعای بودیغاط
 هقرفاذا هلام قب لاقب ردهنسانعم كلا رامرات یبهنسنرو ردطاخ ی رله هلابع

 اذا تدثلا قب لاق رد هنسانعم قلشب هروهظ بوانیف رلتوا ندنرلر و

 قوج یدالوا كنوناخو هقش اذا بارجلا قب لاقب رد هنسانعم قمراي یغجراغدو
 باح“ ( قاقو ) ( قبو ) اهدالوا ترثک اذا ةأرملا تقب لاقب ردهنسانعم قلوا

 . موقلا ىلع قب لاقب رد هنسانعم كوس رازوس قوچ هنهلع هسک رب هدننزو
 | روند همدآ یوک رب ولزوس قوج رولوا فصو قبو همالک رثک اذا اقاقو اش

 كلنا رامرا بودیغاط ییهنسن رب دوب هدننزو لیعفت ( قیفبثلا ) رک ذیس اک
 هک رد ردصم هدننزو باص« ( قاقبلا ) هقرف اذا *یثلا قة لاق رد هننسانعم
 موس قاق قبو اولحر لاش روند هننایساو ادم درخ رولوا ساو یدلوا رکذ

 ولزوس قوح یک قبو ردهقاق یدرفم روند هشوق ناغرغاجو هعانم طاقسا یا

 (قاقالا) راثکم یا ةقاقو قاشو قب لحر لا روند ید هقاقب رونید هیسک

 ۱ ةأرملا تشا لاقي ردهنسانعء قلوا ریثک یدالوا كنروع ید و هلرسک كنءرمه

 |[ قبا لاقت رد ه:دانعم كلیوس زوس قوج هدنفح كنهسک رو اهدالوا رثک اذا
 مهیا لاق رد هنسانعم كلبا ناوارفو قوح یهنسن رو همالک رثک اذا موقلا ىلع

  لاقب رد هنسانعم قلشب هک بوبانیق یرلتوا كهردو مهعسوا اذا ارمشو اربخ

  یجک و نویقو ردفرحم یسهخن هقاقب هداروب هناب ج رخ اذا یداولا قبا
 بدم اقتغلا تقبا لاق ردهنسانعم كک ود لود نکیا لورههو قبرا هدلب قاروق

 روند همدآ یوک رپ ولزوس قوج هدننزو نجم ( بلا ) لیزاهم یهو تدلو اذا
 | لحرلاق ېک قبرونید هبسک هناج هزرهو نازوا یخد و هدننزو رارث ( قابقبلا
 " (فقبتبلا) هنسانعم غ رونلوا قالطا هزغآ قابقبو راثکم یا قابش قالقلو قب قل

 | نک رردلوطوص هنسولهمقفدوخای بوردلاطهبوص یبهنسن والثم قدر هدننزو هلزلز
 هقبقو رد هیاکح ندننوص ندا روهظ نک رانیق هرج كلذک ندننوص ندیا روهظ
 | قرف اذا مالکلا انیلع قبقب لاقي هنسانعم ققغاط بوحاص یزوس رولواردصم
 ۱ مف نالوا یبسن كناو ردندح رد هلئاکرح هک ققبلا ی رهاقلا دبع نب رفظم و
 | هربذشوا تسسن هقش موقمو ردشفلوا لتف ییبم هنتلالص هفدنز قتبلا ن دجا

 ۱ دیدرفم قولب روند هراوص شاپ هنب ز وب رب لوق لع روند هراوص شکر

  هطسبثلاوا ةعقنئسلا هابلا یهو ةربثک قالب ضرالاق لاقب هدننزو روفصع
 ۲ قد ءدرپ سپ هج ولزیک هدننزو ج رحدن هللا داص ( قصلبتلا ) ض رالا ىلع
 ئا نالف قصلبتب لاقب رد هنسانعم كلا سسجو بلط هنسن رب هلنکازئو رکم



 رد هلبا ر مر هلی رابع ةیاخ وا و لات ره ءا ور ةقثعبلا فلوم ۱

 قق آ .بوبلشفوص هلکف هنخر قرطرب كنموح هدننزو جرحدن ( قثعبتلا )

 هدانعم ییا وبشاو روند هنب وص لیس نالک قر هیلراب وط ینلک هنکوا و قر هلډټا
 قعءراپ پوریص یروند ددش رول وا ردسم قاعب و ردتغل هلال تاکرح كنو

 قاعب ) قعابلا ( اهقش اذا لوالا بابلا نم اقاعب ضرالا لبا ولا قعد لاق هنییاتعم

 تافل وم هر اذا افعد لا قعر لاق رد هنسانعم قلزغو هود هدننزو قعص

 هلرصف كنيعوكااب ( ةاقنعبلا ) اهرفح اذا رثبلا قعب لاق ردهنسانعم قمزاق وبقو

 لاق رد هند اعم قم راب ك یب هنس رب هدنبزو لیعش ) قيعبتلا ( ةاينقع یا

 هلفخلا ىلع ناهک ا e *دننزو را ) قاعمالا ل هتفش اذا هقعب

 قاعبناهدنن زولاعتفا (قاعتالاو) هدنن زولعفت (قعبتلا)عفدنا اذا مالكلا فقعنا لاقي

 هص وعد روند هک ی روس هل دن دشت تكاقو یحصف كن اب ) ةقلا ( ردنا

N E 2هم هد اب زو ین رق ول هثح هعصتو ردشوا صب 9۳ هنکوی هدناهما ر  

 ةنثنم هارج ةعط رغم ةب ود اذک و هم وعبلا یا لیلا هذه قف ةق

 قب ریصح ار دبا نوکت هد رل ریصح هک رد راو یغد یعون رب كن ون
 هنروع قوج یدالواو ردیدا عضوم رب هدنرق تيه دوخای هریحو روئلوا ریبعن

 ناوارفو لو هلبیصف كلاب ( قبلا ) ردیعا كئر وعرب هقبو رونلوا قالطا

 هبطعلاف عسوا اذا لوالا بابلا نم اش لجرلا قب لا رد هنسانعم كمربو
 یر هنسزنالوا هدا زرع والم جروحو هبکحو رد نحل ىس ەەن ةمظعلا هدار

 ! ( قعبلا ) قاعب یا قعاب لیسو قعاب رطم لاش ردفدام هدریخا یانعم یکیا ها

J 
 | كلبا ناشی رب و هدنکار هک ردیف دارم و هدننزو هسقیعز هلا همجعم یاز

 [ (یاعبلا) ردولقم هروک هنا كحراش هقبعز اذا *یفلا قرعب لاقي رد هنسانعم

 | هلدش یناهکات و ردکعد د دش تو ص هک رد هنسانعم توّص تدش هدننزو بارغ 1

  هلدش و لباوب ياق رطم یا قاب انذخا لوقت رونبد هرومغب ن دیا روبظ

 ۱۱ ندعلات ا رظن واح فرح نکل نایک یک قلوا ندلوا باب یتدو هرزوا یسهدعاق +

 | ةاقنعب باقع لاق روند هنشوق لعش و ط نالوا هه زت ۳ هنسانعم ةابنقع

 1 اذا نزملا خا لاق رد اهن ناف قعاشو ندروغوا ل هل دش روم ندا“ و

 | NEIN هد سامعە قماشو هزوس لراه لراه بودا ق لب وکرپ و رطلاب جنا

 ۷ ىنغلقا لوق رد-قح هلوا رفاک یراک دد ی هر هک ر دیدآ كحو رب یو د



 ۱ ی ف ةباهنلا ق لاقو رد هرز یزاجح تغل انعموب هروک هنا كحراش |ا

 قناطاوهو قیرطب عج یه [ مورلانم ةقراطب هدنعو هيلع نلخدف ] لق ره |
 . برعلا دنع لصاحلا مهدنع مدقنو بصنموذ وهو مورلا ةفلب اهروماو برحلاب

  ینبدلواناب هدناهربو رولوا لارنح نالوا رکسعرس هرزوا روکذم هجو قیرطب |

 هدن رهش هبمور هکر لرد پا هک نالوا یسع ترضح ةغلخ ادا هرزوا

 دې یراصنلانیب هک ردقیرطب هدعب راردنا ریبعت هبا مر سانلانیب ردنا تماقا 1

 ۱ هدلئاوا ردهدزنابز هلسرعم الاح ۳ كراو و ردهدنلزنم تبهذم بحاصو

 ' نارطمو ردا تماقا هدهبناقعلا ةنطلسلا اراد الاح یدیا ردنا تماقا هد هبک اطنا 1

 . رد هدنسهناثم نذؤم ساعتو ماما قیلئاجو یرقم سیسقو یفم فقساو یضاق |[

 " ندروک ذم یانعم روئلوا قالطا هیسک یحاص ززعتو اداو بانج ورخف قیرطبو |
 هلیس هی هینقن ( ناغیرطبلا )ردهقراطب یعجج روئلوا قالطا هشوق زوسو ردذوخأم
 هدننزوطبالع ( قراطبلا ) رونید هنبرلرب نالک هنترص كراقایا ندنرلهصت شوباب

 هنشیوروكن آ یراشح رفغیآ هدننزو جرحدن ( قرطبتلا ) رونید همدآ نوزوا كب |
 ناهفصا هلبرسک كناط ( ناقرطاب ) ناصلا یشم یشع یا قرطبتب وه لاق روند

 روند هنسهراق كوب كزوک هدننزو هباتک ( ةقاطبلا ) ردیدآ هبرق رب هدنساطق

 كنبرلبوط شافو زب هک روید هبهتفایر هلصوب كجوک لوشو هنسانعم هقدح |

 اکاو رولوا شغلوا نایو ریرح ییف كرلپوط لوا هدنآ رونلوا دنب هنغاصع |
 .هنس هقاطرب كنغاح كیوط ینآ هرکصندقدزاب یتسابم كيوط.لوا و هقاطب |

 ردف رحیظفغل هقدح الوا هکر دنا لقت ندهدیس نآ حراش ردییبم هنن رک دلیا دنن

 کا هک رونبد هب هلص و و هب هتفای لوش هقاطب هدعب ردقلوا هقرو نالوا باوص ۱

 هعمما وءامشا لوا بودی وا و 1 یس اہ كن هعتما و ی رادقمو نزو تناثا نالوا نيع

 هلماعمهرزوا لاونموب راجع *اک رش نالوا هدرخآ راید هک هنن رونلوا عمو هرڪا

 هکبدلاق رولوا یرع ظفل ندهلک رهوح ءاب ک هدنظنل هقاطب هروک اک | ینعب ردنا
 هقاطبعقاو هدنسه رابع بوثلا تا دا نم هقاطب نشت اال ہد 4رچ 4ز هروک هل نم

 رج فرح هرزوا روک ذم هجو لصالاف بویلوا ندهلک رهوح ءاب نالوا هدنسهلک |
 هافنک ارذخا هلهحو و هدد رع مالک و رثی دلرا لامعمسا هری وا راد رع اردک هد یدیآ

 ه ز واتبع ناک نا هيف لعحام رادقم اهنق تب و راتص كعقرةقاطل هباهنلاق لاق ردف راعتم ۱

 E وکذف ب ولا نم ةقاطر دشن اهنال كلذ تی لو هنشف اغاتم ناک ناو هدع وا

 31 هثلثم یا ( ةقثعبلا ) مصع لامعتسالا ةريثك هلك یهو ةدناز ذگنیح *ابلا |

 Ez نوا د اد 9 دوحاپ و ك و ی )9 ست زا

 حد کیه رج سرا )جو تهوع نیم وتو شاد ایام اه Lo FLA حب یر دیک na تی سست یا



 )و

 قلخیک ی رک ثاذلاب ندراکشاب یک یرح ندتج وا تنش وق هحاعمآ ه رومغت 1

 قسشل نالوا باوص هلغل وا نل تیاورو د وحای رلیدلوا نحاع ن درفسو ریس /

 هکر دتلوا قشم دوحاپ ردکعد رلیدناب هروماج هکر دقلوا قمل دوحاپ هم ال ردقلوا

 قشل فلوم هکرید حراش ردکعد رلیدلاق بوشپاب هنب رب یر, یرافلیوا ند دوعق ||
 خوام ندقوسل هکر ولوا یه ند هلمهم نیس هاکمالنا نیک هدنعصوم یس هدام

 لالمو سبحو رخا قشب هروک هلوا هجو سپ ردکعد رلیدلاف بوسشپای رولوا |
 هشاب رونید هنشوق هحاما هدننزو رحاه ( قشابلا ) رولوا هنب رلانعم قغ هحاعاو
 كنم( قاشبا )ردیدآ هب رقرب هدنساضق ناجرح هلنبتصف(ققشب) رد رعم یسراف

 هکر کوت دزو تار( ضیا ل ردو رق هدنساصق سصم دیعص هرصف 13

 روند قیر هحق دلوا هدرغآ و ردتب وطر ناقح ند رغآ هک یک قاز و قاب رود

 اذا لوالا بابلا نم اقصب لجرلا قصب لاقي رد هنسانعم كمرکون لوصف تاب ||[
 دلو اهنطب قو اهبلح اذا ةاشلا قصب لاقب رد هنسانعم قرص ینوبق هبکو زب |
 ةفاصب و ردعضومرب بی رق هبهکم هدننزو بارغ دوخای ,هدننزو هماخ ( هقاصب ) |

 تادرفم نکل یک مرم ضا یقاعع رونلوا قالطا هشاط ضایب قاص رمقلا

 ر دشاط .یرلکدد یکوہک یآ ن یا هلا رمقلا رجح رمقلا هفاصب هد هيبط "

 شا نیولو هدرز وا راشاط هدب رج :ږایدو هد یقه هوا و
 رمقلا ةفاصب هكرد راج نکل ر دموسه ود ردرا هذسن فافش ینرحو فیفخو
 رجحو ذخا ندرانا هاّبطاو بوئلوا قالطا ةشاط یار و شام برملا ك

 هفلشاط هراق ك سكوب هدننز و هعصق ( ةتصبلا ) رل هلوا شلیا قالطا هدوهعم

 زا ك ی دوس هدننزو روبص ) قوصبلا ( یک عاصق رولک قاصب یعج روید

 ندزعروغوط هقا هل رسک كن هرمه ( قاصبالا ) رونید هب یحکو هنویق نالوا
 نبللا تلزتا اذا ةقانلا تقصبا لاقي رد هنسانعم كمروتک دوس هنس هم مدقم

 ا هکر ونید هی قاصسو هرگتعرس لو نادنرارگسعرس مور هدنتعل

 شب هک روید ناخرط هنالوا هیغا شا ندنوب هلوا هایس رغن تك ن وا هدنطبنض

 رادع وېش اب e زو کیا هک ر ونید سموق ه هدعد بر دیغ وبشاب رفت تل

 ا ا ۳ دوش لیدتلوا نیا ایدتلورپ ا کا نشزک | |

 | مور ینعب روئلوا قالطا هدناق رب ندمور داوق هدننزو تب ربک ( قب لا )

 4 هود هدب زکو صاخو روند هنجاغا امرخ سنحرب قاصب و رونلوا ریبعت رابلاس . ||
 ( قصبلا ۳۳ دن دآ لغاط ۳ ه دنا هی بكم هلا رصعو ردرار یعجو د رقم رودبد 1

۱ 
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 ام دالو لبق یا نالا تئزنا اذا ةقانلا تقرا لاق رد هنسانعم كمرونک دوس |

 هللاقب هتسانعم مد داخ روتبد هزاکتمدح زو رفعح هلا هقوق یاب ( قنسلا )

 ] بارلا بابلانم اتشب هقشبو اصعلاب هقشپ لاقب ردهنسانعم قمروا هلکنک د هلیئوکس |

۱ ۷۸۹ 

 ندب وع ( قو ونب ) رولوا های و "هدرخ لوق ىلع رولوا یزمرق و نوزوا
 رولوا تج | رور نطب ردهسک رز نددعسوت قد ر د وحای رد نطدر

 هلرعف كناب ( قزبلا ) روند هکرکوت هدنن زو بارغ هلا ہی ار قازملا )

 1 ی رو یس اا لولا بابام اقر لحرلا , قز لاق ردهنعانعم كمرکوت

 5 تقر لاق رد و قو ط نشك و اه رد اذا ضالا فر لاقت ردهنسانعم

 هنسه۶ مدقا ندروغوط هقا رک كنه ( قزال ) تغ اذا سعشلا

 هراکشمدخو هلوق یکهدنب هکردبرجم یسراف هتسب وب 4د حراش مداخیاقتسب
  یناقتسب هروک هدب وصت كحراش هلبصف كنانو كناب ( ناتتسلا ) رونلوا قالطا

  هروک هننایب كحراش روند هنسدجب ناتسب لوقیع هنبحاص ناتسب هلی ردقنوا

 . هکر ديب رعم یسراف یوتسب هلبخ كناب ( ةقوتسلا ) ردیرعء ینادسوب یناقتسب
 قاصب رونبد هکرکوت هدنزو بارغ ( قاسبلا ) روند ههربجنو هبوک كجوک

E۷ كناب ( قسالا ) ردیعسا لرهشر هدزاعحو ردبدآ كناط رب هدنافرعو  

 ۱ لوالا بابلانم اقسب لحرلا قسب لاقب رد هن انعم كمرکوت هلیوکس كليو یف

 | لاقب ا قمازوا بونلیوب یعباغآ امرخ هدننزو دوعق ( قرسبلا ) قصب اذا
 ا لاقب ردهنسانعم قلوا قئاف هننارقا مدآ رو لاطاذا لوالابابلانم افوصب لخلا قسب
 ]  قاشاط هرف هدننزو هرم : ( ةقسلا ) لصفلاق مهلاط یعی مهالع اذا مہلع قب
 ۱ ُ (یاسلاو) هدنن زوروبص (قوسلا) یکهعصقو عاسف رواکقاسب یعج رونب دهب هیت

 هنن نو بحاص(قسابلا) روند هنوبق نالونوزوایرلک ما كنس۶ هدننزو حابصم

 هبرقر هدنساصف دادغب و رولوا فیطاو شوخ تباغب کردا یراص سذح رب

  ههیهادو تفآو رود هباه- یفاصو ضا هدننزو هبحاص ( ةقسابلا ) ردبدا

 ع مقا ند روغ ولج, هقا بم كنهرمه ( قاسبالا ) روید
 | (قسلا) جاتنلا ليفابللا اهع رت قو اذا ةفانلا تتسبا لاق رد هنسانعم كمرونک

 ۲ یعجج روند هب هقان شمرونک زوغ [ هنسهع مدقم ندم روغوط هدسننزو نسح

  لوفتو هلوط اذا هقسب لاش رد هنسانعم قغازوا ( قیسبتلا ) رولک قسابم
 ۲ كنم نیشو یصف كلاب ( یشبلا ) لوطتنال ىنعي لوطتال یا انیلع قسدال

 تیدحیف ور ,طاا دحا اذا نالف قشب ل اش ردهنسانعم قعش هيق هبقو هب رم اذا یناثلاو

 ۳ حوت یار ار PE اعد 1 9 هوا نم "اقتالا



 ریبعت هروب هلیحصف كنارو یعض كلاب ( قروبلا ) رولک قثارب یعجج راردبا بیئرت
 نورطن هک رولوا یرصمو ینراو یلبحو ییامرولوا فذص جاق رب هکر دلی راک دتبا
 سواح هدنسوش رق شثآ بودا دابعط هرزوا نطب ینفوض»« ردو یراک دد

 ردرلالا بيج هدنلا ماوقالط 4 هناعورکذ هلیغایقنز اب هللاب و جاعزا یراناغوص ||

 یرمسک كنه مه ( قربتالا ) ردب رعم یسراف هرو قرو هروک هننایب كحراش /

 ردي رعع هورتساویو هنسانعم ظرف جاسد روند هیابد نیلاق هلبعف كن هبقوف ءات و |

 دوخای روند هاید تفرز لومعم هلنادالف و همرصییعب هلوئلا قربتسا لوفیلع

 یتمزف نشد هدغلن زوا میاد میلد د وحاپ روند هشاق ربرح ولهفو قیص یک ابید ۱

 مرام روند قريبا هدنرنصم هوا ها یکی سهعطق شب رک یهلد ره هکر دشاق

 ریغصت و ردیس رافهکر دب ر هم كل تسا هدیدنع رلضهب و ردینانو یظفل هورتسا هکر د

 بی رعت هکیدلاق ردهنسانعم قمادلراب رولوا ٍندنظفل قم هکر د د ومت رع رون

 فالتخا هدنعوقو هب رعم ظاغلا هدع رک ناق هرزوا یغیدنلوا راعشا هدم س هدام

 ظافلا ضب نالوا عقاو سپ ردشلوا بهاذ هنعوقو مدع مالعا رثكا ىدنلوأ ]|
 هدر رعو هوبتسا هدیسراف 4ظیاثجاسد الم هدنروصو رولوا ندنلیبف تاغل دراو |

 یتد یره زا رولوا كیاز مان و نیسو هزم ردیدنتس هدام قر هک روند قربتسا |

 ردیل ذه رعاش ر هکردضابع نا هدانزو ريب ز ( قيربلا ( ردشایا اضءا هلوق و

 هدننزو لنز ردقیزر یدرفم روند هیناسناتاعاج هلیعف كناب ( قیزاربلا )
 ندنکوم دوخاب هنسانعم ناسرف رود هراراوس لوفلع ردرعم ندیسرافو و |

 ندنظفل نیزرب ییدید ردیرعم ندیسراف كفلْوم روند هنکولب یراوس نالوا زآ

 هکقزرب هرزوا قیاور ثیل و روند هرللوب هرص هرص ندیک هدنفارطا كلوب ۱
 هک دن لا وأو ردقلوا قور نالوا باوص نکن ردب دآ تار رد هدننزو رفعح ۱

 ردهنسانعءقما رغ وط با هدنن زو هح رحد هلبا همعجم نیش ) ةقشربلا ( یدنلوا رک ذ :

 طو لاب االف قشرب لاش ردهنسامعم قعروا هلا یعئاق و هعطق اذا مصللا یت هر لاش 0

 اذا رجثلا قشن را لاق رد 0 e قیجآ كج جاغا 9 رسو حرف ادا لحرلا 3

 ) قوثربلا ( قنفن اذا رولا قشنراا لاق NE قمقح بورا كجو رهزآ ا

 روند هبیسق و هنسانعم رایص صاجا روند هکر ا هدرخ هدنزو روفصع ۱

 ردیتفل ماشو رمصم قالطا هکراو سلدا قالطا هیسق نکل هنسانعم شعث

 لک با ا بوک ود غاب اش د وحاپ یتا شیو رح E هدوس ب کر دماعط

 ؛ ولوا قیزارو رلیددقیزار بودبافرصتو بیرعت هدعب روند هراوس هکردکعد |

 قشن را لاقي رد هنسانعم قلوا افت هدنن زو ما رحا ( یقاشنر الا ) هب هن رض اذآ

 نوه مس دوو سنسور رج

 هکرونید هراتنم هنوکر و روند هری دنيز تامرا هدو لنز (قیربا



۷۸ 
 ۳ ۳۳۳ ر بر و

 FS قدرا هل هلبصف تندیمه (ذقرالا ) ردیدآ لبج ر هدنسهکلوا

 | یراصنو نولسم امتاد یآ هکردعضومرب هدمور دالب هدننزو روفطا ( قوربالا )

 | نیدملاقرابا ) ردعضومرب هدنتالو نامرک هلیصف كنهرمه ( قربا ) راردا ترایز

 | (قارب )ردعضوم ررب (قرابالا بضهو ساکللا قراباو هنلا قراباو ماحلط قراباو
 ردندنوینادع قار نب ورع و ردغاطرب هدننایم رحاح هللا *اریش هدننزو دادش

 رولوا فصو ههبوبح نالواسالا كنرمههلناعل و نسح هدننزو هدادش ( ةفاربلا )

 هدحارعم هلل هدننزو بارغ ( قاربلا ) قیر و ةججب تاذ ىا ةقارب ةأرما لاش
 ردیعا كنهلاد یرلقدلوا راوس كنب رلترمضح ایاهلا لصفا هيلع ینداوا برق رهظم

 تانکنر روت هاب كحراش یدبا كحوب ندیکم و كجوک ندرطاق یثیه
 ه رف ر هدنساضق بلح قار و رد هیت ب دس قع رس یک قرب دوحای یاعلو قیر

 ولقجلاب اجاجو ولموقو ولشاط طلتخح"یک قرا هدننزو هفرغ ( ةقربلا ) رديدآ
 روکذم هلا هقرب هلاب هکبرعلا قرو هدننزو فرغ رد قر یعج روند هرب

 دادحالاةةر لواجالا هقر داغالاهقرب هلمصازا ردضرا زواصم ندزو ردروهشم و

 دقنا هقرب راهمالا هفر حامالا هقرب یفا هفر رابعا هقر ظا هقرب یورا هقرب

 قدا هقرب قراب هقرب هلل رسک. كنه را هفرب تادوالا یذ هفر رحوالا هفر
4 ۰ + 

 هل سح هق رب ضرطا هقر براح ةهقرب ابا هقرب دم هقر روّلا هفرب

 . یا هقرب طیلح 2 ةقر اصحا هفر رد ییسح دوخای هلرسک كناح ی هح هو رب

 وخهفر ریزنخ ةقر ءاجرخلا ٌهقر هبیبخا ةفر لاخلا ةقرب خاخ ةقرب و

 | ءاکرلاهفرب مر هقر ناحرحر هقر نیتمار هقرب غد هقرب ثأدلاةقرب فنیخ هقرب

Cr 
1 

 1 ءامث ةقر نانم“ هقرب نینالس هقرب رعس هقرب دعس هقر ناحورلا هقر هواژور هقرب

 جراض هقر تكحاض هقرب افصلا هقرب ةارمصلا هقرب رداص فر نحاوشلا هقرب

 ىلع یذ ةقر سعسع هقر جاع ةقرب لقاع فقر پذاع ةقرب لاصط ةقرب
 . ناغ ید ةقر مع هقرب لهبع هقرب تاریعلا هقر قهوع ةقر بالا ةقرب

  فکفک ةقرب ناوبکلا ةقرب خالفلاةقرب راقیذهقرب مدافهقرب رونص:ةقرب اضخلاةقر
  لئکمهقفرب ىرورم ةقرب لوح ةقرب لسام ةفرب یبالا ةفرب كيکللا ةقرب علعل ةقرب

 ۱ 1 فک اوهق ر طساوهفر فحاوهفر رینلاهقرب یمعنهق ر دعلا ةفرب بوح م ةقردشامةفرب

 ۱ رد رلءطوم ماد همایلاهقرب برش هقر یوههفر نیعههقر براه هقرب ءادولاهقرب

 أ ۱ ارهاظ روند هراک ردیعج كص هک رد 7 AREN باص هل كناب ) قربلا (

 ۱ رول وا مساو یدنلوا را E رو روما ) قیربلا ( ردلمعتبم د رفع الر
1 ۱ 

 1  ولردرپ هدشزو هنیفس ( ةقیربلا ) ولالت یا قیر هيف لاتش رونبد هبیدلراب



VAY 
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iنهوا قالطا تقو ر ال و رفا 3 هب د ن دار تقولوا هک رد بسا  

 یلکشعش هدنن زو قراط ( قرابلا ) ردیبقل كلام ن ةنوعح ( ینادمهلا قرابوذ (
 هلیبق رب هدنعو ردیدآ عنسومرب هدهفوکو قربوذیا قراب باصس لاقب روید هدولب

 روناواقالطا هرلمف ) ةقرابلا ( ردیبقل كن هسک مان یدع نب دعس نالوا یردب ٣

 ( قوربلا ) ف ويسلا یا ۲ ةفر ابلا كح ةندلا ] راع ثيدح هنمو حراشلا لاق |

 لشي م بونلزان هجنروک یدولب هک ردپعسا ره هد رخو ضيع سنجر هدننزولورج |
 هرزوا روکذم هجورویزرم تابناریز « ةفوربنم رکشا ههنمورد هقوربیدرفم رولوا |
 رذیعسا تان رب هلیصفكناب( قاوربلا)رولو توا ر ط هلبت وط ركباخس بويل واف قوته وص |

 كنشلع ناق رب لکا ینشعانیف هیغیفخ هلړغاین وتب زو هکر كق اسهزاتردف راعتم هلک مد یخ |

 هلرسک كنهنمه ( یفیرالا ) ردلیزم ینعون یکیا كنتلع قہ الط ینکوکو ردیقایرت |
 وب و روند قربا خد هدزمااسل رونلوا یضوت هلکنا هکردباق ولک زما فورعم |

 ییرعم یر بآ هک رد ججرتم رولک قیرابا یعج ردیسراف هکر ديب رعم یر بآ |

 هنسانعم طوخت یسهلک یر اریز يدبا بسنا یدیسلوا شعد برعم زیربآ ندکید
 بوخو رونلوا یالطا های نایادلراپ بویلیشیا قیرا و ردفصو ندندر نالوا
 تبرشلوقن رونلوا قالطا هه وبح نالوا نابا ېک سالا یسهرهج بولوا ربلد و
 قالطا همق نابات قار و ةفاربلا *نسحا ةأرملا یا قیرالا دب نم قیرالاب ةوهق

 قشراف کروند هطرا ظبلغ و تح” لوش هد زو یرزا ( قرالا ) روئلوا ز

 یعجب كفرا یک *ارصع روند ید ءاقرب هلوا ترابع ندقلاب و موقو شاط

 لوقیلع رونید هغاط نالوا نولتم هلول یکیا و رولک تاواقرب یعجج ءاقرب و قرابا
 ناک اذا! قربا سېت لا هلوا هحالا ولهراق ولفآ هکرونید هثبش لوش اقلطم را ۱

 تافاطشیالا اهفوص قشن تلا یهو هءافر ةاشو ءاقر زنع لاقو ضایو داوس هيف

 ردعفا و دیح تیاغب هدننارا هظفاحم توف هکردیعسا یسراف هاودرب قراو دوس ق
 هلیسهبش هینش ( ناقربال : ردعضومرب هلتفاضا و هیئت ( دایزاقربا ) ردمداشوقریو

 کارا هب هکم ند هرصب هک رولوا دا هماعلا رج اقرا یرثکا هدقدنلوا رک ۲

 رفعجونب ناقرباو ردفحهلوا یرب قانوق نالوا هرکتصندلحم مان یوالا ةلیمر هدلو
 هدناتسبرع قرهلوا فاضم اکا و قرهنلتفص هلا قراو ردیدآ وص رب هدندروب

 قرا نانطاقربا عوجلا ید قرا یدایلا قریالا ردرلن وب هدي دع عضا

 قرا لدحالا قرا نایحط قرا ناحورلاقرا هدرلا قربا ددح یذ قرا تاءدلا

 قرا نژام قربا لسالس تاذ قرا نزحلا قربا ریولا قربا هيلا قرا ساتسا ۱
 قربا یدلا قربا: تبریکلا قرا درفلا قرالا موشدعلا قرا نارع قربا فار

 دس جم هلیصف كنهرمه ( همه ( تارا ) رد ما قرا حاضولا قرا راعنلا قربا مودو



VA 

OEةأرملا تق تور اک او رد  EHترا یر 2 تازو  

 | هرب دیعبو رطنلادحاو امهعسو اذا هبنیع قرب لاقب رد هنس انعم قمه هکید هکید
 ۶ هلا راکنو شقت ېب هناخو ادبعب رف اس اذا نالف قرب لاق رد هنسانعم كلا رغس

 FF هنن ز اذا هزم قر لا تب رد هنس انعم كلا نيب ر هلش ز بابسا راسو

 | نیتج كب هدامرب + اهبف ملاذا یصاعلاق قرب لاقی رد هنس انعم كمشرود هب یماعمو

 ىب قر لوقت رد هنس انعم كما راتف رک هتنحو بعت یبحاص هلغملوا كش هربح و

 | "لک. هبک هدننزو نسح ( قربلاو ) هدننزو روبص ( قوربلا ) ىلع یعا یامالا

 یی رابمیعج كقربم رونبده هقا نرونسوک ینت روصكلهیک بوردناف ینغریوق نکیا

 ۱ دوخاب قلاق هق بور هلزوک ندن ريح طرف د وب هلنیتعف ( قربلا ) رولک
 . مص.لا قرب لاش یدنلوا رکذ هک هنن ردهنسانعم قلوا مهروک ندنشهد طارفا

 مولطو رکذ اک رصیب اف شهد وا فرطبال تح ریح اذا عبارلا ب ابلانم اقرب
 | لاق رد هنس انع« كه وب هراب هرات بوبرا یغای هرک نال وا هدنحا ندن رارح

 ۱ یرلک دید قورب نویقو ممت ف عطقنو هدیز باذف رحلا هباصا اذا ءاقسلا قرب

 | ملا تقرب لاش رد هنس انعم قلوا النبم هنسيرغا نر اق ن ندکع ینغارمب كحاغا

 از وبو هنس انعم لج رونبد هب یزوف قربو قوربلا لکا نم انوطب تکتشااذا
 ۱ ر فربو و E ! رولک ¿ نارو رولک قاربا عج ردیبرعم

 ٩ روند هم ولط لوش هدنزو فتک ( قربلا ( رب و شهداذا هنم نالف قرب

 لوا شل ریآ هراب هر اب ند اوه تر ارح قیف دوخای یف ای هرک نالوا هدنعا

 نافرب مال لاش روید همدا قال اب یکروالب یلدب هدننزو ناطلس ) ناقربلا (

 | رفع- و ردهنافرب ىد رفع روئید هب هکرکع هحالا ولهرفولقآ و ندبلا قاربلاىا
 ناف رب ) رد *دنیایز هد هیرمهک كناب ردن دنردح ردندنس هلیبق بالک هک ناقرب
 یدآ هب رف رر» همس هیحات ناج رح كل ذکهدنسهکلوا مز راوخ هل رسک كلاب

 ۱ قرب نيح یا مصل قرب دنع ءاج لاش ردنامز عسا هدنن زو دعقم ( قرا )

 ادیب ردهلج بک ردلع افو لعف لصالاىف هلیصف كنارو كن اب ( هرح قرب )
 لع مف كن اب ) هق ربلا وذ ( ردگعد ید الب یندرک راب دلبا بیفلت هب یشکرب

 ترشح هدنس ۵ ی نیم ردن رلبقل ك رلت ردح هنع هللا یر بااط ییا نا

 اد لکل لاق ردهنس انعم تشهد لف ناب ) ةفرب) ( یدلبا بیفلت سابع

  تهالا طساو ره و ردهب رف رب هدنساصق خرهش هدن اریاو 4 شاهد یا هقرب

 ۱ كر دنکساو رد 4 :دص> هعاف رب هدنساحا ون ناورو رد هب رق رب هدنسوش رق

 17 ۸ چاس SE (دقب رب)ردیدآ SY وجاي CA Ed هی رفا



۷۸۱ 
CETTE ۵9 2۱۸۸نم  e n r eاس نوا ا تن دن ها ۳2 اس  

 قرود هددیناذا نالفلا نالفقر لاق امت هنسانعم كمروشود هوقر ۳ ۲

 عمل اذا ااف رو اش رو اقر ىلا قر لاق رده انعم قو الي دزاصف ناقرو قیرو

 | هک رد هنسانعم قموق غاي ناص دوخاب یغای نوتیز هج رادقءرب هماعط قرو

 قغ وط زدلیوالیلف هنم هبف لمحاذا نعسوا تیزب هماعط قر لاق ردادلراب یماعط "

 | ةأرلاتفرب لاقب رد هنسانعم كنب نوناخو علطاذا محلا قرب لاقي رد هنس انعم
 یتتر وص كل هبک بوردلاف ینغ ریوق ¿ کیا لک مک هو درو اذا

 ۱۱ تسدلو تعقلتو انن تلاش اذا هق الا تقر لاق رد همس انعم كم روتسوک"

 | هلنبتعف ق رو قربو "ال"الناذآ هرصب قرب لاقب رد هنس انعم قما دلرابو قالب

 | لوق ىلع قملاق هقش بورلب زوک هلینبس تلاح شحوم كل هدنن زو دوعق قورو
 ردهنسانعم اوا نمروک ف هنسنر بوياق یسهرعاب"هوق ندنشهدو تربح طا رفا 1

 فرطبالقح ریحاذا لوالاو عبارلا بابلانم افوریو اقرو افربو قرهرصب قرب لاق
 هلی هام دود: هلغلاق ندلعو هل رد هب سن ؟و رمصاپ رلتلاح وب رص 8 شهدوا

 یر و رولوا هدنع وقو تالاح شه دمو شحوم تیاغب هکر دا شا ندفلوا ۱

 ردهنسانعم كفلوب همقل همقل بوپرا یغاپ هرک نالوا هدنحما هلنغقوط یا هعولط

 | دولب ناق رو قورو مق ملو عطقتق هدیز باذفرحلا هباصا اذا هاقسلاقرب لاقت
 ءاےعەلا تق رب لاقب رد هنس انعم قع الب بودا ادیب كشعث دوخاپ قم ادلراف

 كشعش دوب هلل رسک كن هدرمه ( قارالا ( قرب تئاجوا تعلاذا اناقر و اقورب

 دع را لاش ردا معتم ساف كاا كی دو فروع فیفا بوٍقاق یک

 بونزود تر وعو ردشلبا رارکت ینوب فل و. دعواو هددت اذا قراو لجرلا
 نابلوا هبکو تنو تنسح اذا ةأرملا تقرا لاق رد هنس انعم كغ بونشوق

 ۱ ۳ 2 رد هنس انعم الم یو روص کوک بور ی ربو ۵ ا

 تب ار قم ص هقر و دعر بوئلوا ر کو هيعمل هلمس هدام داعراو 1

 ادب تر و دعر باع و یرو دعر م4: اصا اذا اوقراو موقلا دع را لاق رولو

 علقو قربلاو دعرلاب تتا اذا تقراو اعلا تدع را لاق رولوا هنس انعم كق
 رد هنس انعم كابا لر یشیار و هب ما اذا هغی قرا لاق رد هنس اعم قتال

 لاق رد هس انعم قمحا یس هرهح یدمک تروعو هکر اذا مالا کت قرا لا

 ۱ رد همس انعم .قەووۋ بودیک روا کش ندقاتو ه ز را اذا اههحو نع ا بق

 أ لاقي رد هنس انعم كمللا نابرق نويق ی رلکدید ءافربو هوانا اذا ديصلا قرپا لا
 تروف یندو هدننزو لیعفت ( قیربتلا ) ءاقربلا ةاشلاب یعطا اذا, ىلا ق



۷۸۰ 

 (GN) تردناذا"نیعلا تفخلاش ردقلوا روک قرهلوا قالطپ دارم هکر دهنسانعم

 ( قاخلا ) اهقفاذا هنیعقخالاقی ردهنسانعمقءرقجینزوک كمدآرب هل | رممک كنم نها

 ) قنخلاو ) هدننزو بدنج ( قنخل ۲ ) رونید هدروق تک را هدنن زو با رغ
 | هني رلشاب رلرتروا هنراشاب رازبق هک رونید هنس هجراب زب لوش هدننزو رفصع

 || هاجندزون یغایو ندغای نالیروس هنیرلجاص ینس هلوقم لیدنمو ربنچ یرلقدلغب
 | سنرو رونید هباقن كجوکو رارونلئب بوکج ندننلآ یر هکج ین رلجوا نوجا
 | كن اروا هک زونید هنماق یالبق نالوا هدنکوک ینوب كن هک رکحو روند هریغص

 | یتایجقاس لوب هدننزوهحرحد هلاهلم«*هاروهمجعم لاذ(ةقرذبلا)ردهدنلزن,یکلموک |

 "نیا هک رونید هپ یجق اسی هلیس هبنب لعاف مسا ( قر ذبلا ) رد هنس انعم هرافخ |
 ۳ و دا4 جزا احترف رها 1 ندنرهر بوشود هنکوا كلبهس |
 ا بيرعت هلم اجعا 3 هدعب رونید هربهرو هزوخ الق هدیس راف. هلا هلم لاد |
 | مزوا هلیصفو یرسک كنەمجعم لاذ ( قابل ) رلیذلیا فرصت هدنسانعم هرافخو |

 ا تش بونل واوق هلغم انيق هحب رادقم رب نعي نالوا خومطع حط یلدا ندن وص

 ردقح هلوا ی راک دتبا ریسبعت بارش هدمور رايد الاح هک روند هب ىج شذ وب |
 0 2 ف ب ناو رد رص رف ودب یالوک ار اش

 هل رسک كلاذ قذابو ادیدش راصف ةخط یندا بنعلا ربصعنم حام وهو قذابلا |

 هلاجر هدننزو هلطايح ( ةقذايبلا ) قذاب قذاحلحر لاقي رولوا عابنا هنظفلقذاح |

 هدابب هک رد حراش رونلوا ریبعت رلاب هک ردکعد ناک دای هک رد هنسانعم |
 قذیب هنمو هدننزو ردیحرد قذی یدرفم ردشغلوا فرصتو بی رعت ندیسراف |
 ربهرو لیلد رونید هز وغ ال وق هلن وکس كلاذو یصف كنب ( قذبلا ) جی رطشلا |

 روید همدآ كال اجو تسح یقرهلوا ها ریغصو روند ید قذب رد هنس انعم

 هم ذآ نالوا لفا ندنلعف ی الک هدننژو هل دم (دق ذبلا ) رولك قود یمج |
 | ردقح هلوا هک نالوا رلشغب افص زسهصلن بودبا رادعو هلال هک رونید
 | همالک یا ةفذبم وه لا ردنوحما هغلابم ءاهردبا بارشا هداب هبط اخ هکایوک

 | قورو ردیعمایسرف كنهسک مان هقرعلانیا هدننزو قرد ( قربلا ) هلعفنم لضفا |

 3 لکوم هرزوا باصم یس هیعرمش تقیقح رونید هکشعش هکر ولوا درفم ندنظفل

  برض هللدسش ییاص» نوجا قایسنا هلح نالوا روم ام یراطعا كنهتشرف نالوا

 | باج هک كنهرخما یس هیمکحو ردبا ناعما هکر د راشتآ ندبا نوکت ندنکی رخو |
  لصاح ندنمداصت كغامفح ردرا "هلعش نالوا لصاح ندنمداصت هلئدش ردتح هلوا

 ۱ : r فرب لاق قاپ SE رول وا e رو یک ینیدلوا



 ]| تاشو قثبو قوثبلا دسف قوث ولا لها ءال ؤح لاقبو ر دصلاب ةيعسثوا لوعفم و
 | كلاب یقثیواهعمد عرسااذا نيعلا تق لاقب رد هنس انعم قخا شاي هلتعرس ندزوک ر

 | هدننزو لیعفت ( قشتلا ) رونید هرل رب نافچ بویلغ اجوص هب رسکو یحف
 | لاتی رد هنس انعم یهرای بودک نوا قو اصوص هفرطرب ینرانک كباچ ندوب ]|

 | دنب ليس ندرك نارو قو قثب هدیدالا ةمدقم یرشحز هقثب ینعع رهنلا قثب |
 هنسانعم عا بارخ لیس یندنن كبوص هروک اک ا هلکلبا ری سفن هل رابع ار بآ |

 لاقب رد هنسانعم قعثط بولط كدهتبزغا وق هدننزو دوعق ( قوثبلا ) رولوا |
 نالوا راشرس ردق هنیزغآ ( ةقئابلا ) تمطو تالتما اذا اقوشب ةبك رلا تفت |

 3 یوصلب-یاهک انو رعنا اذا ءاذا سا لاقي ردهم سانعم ۳۹ بوانبق وص هدننزو ۱

 أ هسکروهوبسنعراو مهبلعلبقا اذا مهباع لیسلا قثنا لاقي ردهنسانعم كلتا روه |
 اأ مالکلاب مبلع قشنا لاق ردلمعتسم هنسانعم قفاشو بولتآ هلا زوس ةتغب هرژوا |
 | میحرلادبع ندایقناو اهقف ردبدا هبرق رب هلیصف كنابو كيج ( قیرحاب ) اردنا اذا | |
 | هدنفح بولوا یدلور مان ر نيدلا قت كناو ردندا روا قب رحابلا ناغگ نا رع ن ۱"

 | ابا هلعهمیاح ( قدحلا ) یدنلوا لنقهلبا اونفهلذغثوا مکح ها هقدنزو لالنینعب جابق |
 | (قخلا ) ردوراد یرلکدبد یمخت قیراپ یراق هکردیسا انوطقرزب هدننزو رفصع |

 | لوقیع قلوا وانابچ و روک نیکر ج ىق یرب كزوک هلیصف كنهمجعم یاخو كناب
 | قلوا لوشود و قرا بویلوا قشواق ه هقدح یرارانک كنب راقابق كزوکر

 | لوالاو عبارلا بابلا نم اقخم قخمو لجرلا قخم لاقي رولوا مسا و ردصم هنءانعم

 | حراش هنفدح ىلع هنیعرفش قتلبال ناو اصغ هرثکا و روعلا جقاوحو قخ هو"
 | هجو هکردربتعم روع یخد هدنا ارز ردشلنا هحاسم فلوم هديا دیدر کرد |

 | هو رجمایسهط روم تكنبرب كزوکقخم هدندنع راضعب و ردقلوا روک هرزوا روک ذم
 | ( ةقخابلاو ) هدننزو هارج ( ءاقضلا ) یهتنا رد هنسانعم قلوا روك قرهلوا نیفناب
 زا ىك ءاروع روند هزوکرب نالوا روک ( ةفيخلاو ) هدتنزو ريما ( قیخلاو )
 | فصو ندنفالطا كفلؤم ءاروع یا هقیخو قیخ و هفخابو *اقخ نيع لاق

 أ یانمالاق ءاقخلا برغملا ىف لاقو ردحال یسلوا روك ناه بویلوا ربتعم قباس
 دمدا منجلب نيعلا قوضم و نیعلا قخابو قبخو نيعلا ةفسحلا ليقو ءاروعلا



۷۲۷۸ 
 1 سست »حج ی

 | ةر رولوا ردصم قواو ردیدا کت قواو موش یا قوا هب لاقب رونبد
 ۱۳ هنسنرو هيلع فرشا اذا اقوا قوّوب هيلع قآ لاق رد هنسانعم قلوا هلاوح هرزوا
 كمروتک قلزسروغاو لام یا انیلع قا لوقت رد ةنسانعم قعا بودبا لیم هرزوا

 تعاجج هلبصف كنءزمه ( ةقوالا ) مؤشلاب مهانا اذا مهیلع قا لاقب ردهنسانعم
 ۱ زب راک هلی كنءهرمه ( ) ةعاج 1 سانلانم ةقوا لاق رد هنسانعم

 ۶ غاطو رولوا هدرلهججاب یک هک ر وند هویق شاروا قاررطا نیقب ید ه دنزرط

 قوا هلم كنءزمه ( ةبقوالا ) رونید هنب رلهوب شوق پرمص نالوا هدنرلهلق
 هلاءاشنا رولوا مولعم هداروا هلغلوا تبثم ید هدنسهدام قو رد هیلعف ندنسهدام

 ۱ هب قو لیمبلادتعو ردندروک ذم قوا نالوا هتسانعم تلقا هدندنع راضعب سپ یلاعت

 .] موب ردفورعم موب ب رعلا نيب هدننزو بارغ ( قاوالا موب ) ردندنس هدام
 ۶ هدنآ هکرونید هنس هروسام هالح هلیصف كنءهرمه ( یقاوالا ) راربد یغد ۇب وی

 ۱ كندسکر هدننزو لبعفت ( قبوأتلا ) رولي راص ىس ههل كشيا قحهنلوا جت
 | جرو ههبیرکرب یدآربو هماعط للق اذا انالف قوا لاقب ردهنسانعم ققلازآ یتماعط
 قب وعتو « ورخداو هفشلا ىلع هلج اذا هقوا لاق رد هنسانعم قغارغوا هتنحمو

 هالذ اذا هقوا لا ردهنسانعم كلبا لیلدتو هقوع اذا هقوا لاق ردهنسانعم كليا

 لح رلاق رونید همدا ندیا ریخأت ندنتفو ىنماعط ائاد هدننزو ثدحم ( قوا )
  ردهنسانعم كمكصك بونلایوا هدننزو لعفت ( قوأتلا ) هماعط رخؤي ناک اذا قوأم
 ] عونرب هلی كناهو یصف كنمزمه ( ناغبیالا ) قوعت اذا لح رلا قوأت لاقي

 ] راضب ردل وک امو شب رع ی راقاربب و ر ولوا ی رلکسچ ی نمرق ا
 | یم و هببش هنمخو هنکعج هنهل یمخو ی رلکعچ ردیعسا یر ريح رح هدندنع

 3 دولوا ولرد ییا هکر دب رلکدید هر یاب تابنوب رولوا روم ینعب لکشلا قمرس
 | ىلع ا هلراوط هل يصف ج ) قبال ) رد هنافپا یدرفم

 ۱ و داد ها راقلاق وب
 3 رد هنسانعم یقعارعوا تلبیصم والب همدا رب هدنن زوروبص ) قوابلا ( )» ءابلا لصق +(

 | لاعفنا ( قاینالا ) مهتباصا اذا لوالا بابلا نم اق ووب ةبهادلا میتقأب لاش

 ملم قابنا لاق رد هنس انعم كلا موجه هليل اصیا البو تفآ همدآرب هدننزو

 ۳ كن هثلثم یاو ا كناب ( قبلا a میل رحدلا

 3 0 هطش رک اذا لوالا بابلا نم اق اتو اق رهن قش لاقي رد هنس انعم

 لاق رولک وثب یعجج رد اج هدهلیرسک كناب رونبد هکدک نانلوا رکذ قبو هال



 هکلب را تردابم هفجوا بودیا هرغ اک | نکیا قشهوو هدرخ زونه یرلکلی |

 هدنسهنایشآ امناد « روک ولاببرتال * ٩ نجوا هجل دغلنوق مات بوشکپ یک شماق |
 هرکصندک دهل وت » ریکشااب ریفطایع طقسنال « ۱۰ نیا تمافا هلا یناوتو لسک |
 كعباسیانعم هک نشود هرارب روقج نزلوا مکعتسم یک شماف یرادانق زونه |

 یعب نعود یرورض هرزوا یراروبق قوا ربفح هلیج هده ضعب ردیساضتقم ||
 لارق یشید قونا ندنفالطا كفلّوم هجرك رولوا كعد نلوا طقاس هراهلکلهم ||

 بجا هکر دیسلوا قنا تاذ هلیببس هدورسم صاوخ همست هجوو ردمال ینیدلوا |
 قوا ییهس هک یدید هرکصندک دليا ناب هلا لاترق هدناوبح ةايح یریمد ردکعد |
 نکل ردماع هدهنسیشید هدهنکک را هروک هنلوق یلاعو روئلوا قالطا هلنرق یثید ||

 ندنهخلوا تلاع: ندننیدلط روع یمسف كکرا هلکلیا سیصخ هنکک را لیلخ 8
 روالوابرض هدنضرعم یلط هنسن لاحم رب رویم لثم هروک اکا سپ ردبا تشن |

 هرزوا سایق فالخ هک هلرسک كنون ( قیالاو ) هلرسک كنءرمه ( یاتالا ) |
 هلغلوا بحو هرکنو شوخ كهنسن رب یدلوا هدنلزنم ردصم ندلاعفا ردصم مسا ۱

 یره زاو ییبجایا افیو اقا ینقلآ لوقت رد هنس انعم كم رونک هبجگ یسان |

 قاونا نالوا یر دم نج هنن انا نوت الا دادا رر ل قو
 سه هدنر وص یقددلوا فوحا بیکر وب نکل رولوا هنس انعم كلا دیص لاترق

 هلهیلط دشاام یا اذک ین قناام مهل وقفو زاوا چ ند هرویم دام هسخو رولوا

 قاوا بجعت لعف ندنس هدام قونا یک یرلبیکرت هسرفا نمو هلآ ام بیک رتو |
 ندننی دلوا مولعم هنم بجعنمو ردفورعم یلط تدش كنعهفقونا ارز ردبلغا

 قایس رد هدن ردقن ادز اذکق قنآام ردشلبا افنکا نوعا ز اجا فل« دوخاپ
 ردقل وا بجعت ةغيص نالوا مهفام ید ندانعم ریسفن و ند هرابع قابسو

 معالم ید ریست مه ردق و ففاطلو تعالء هدقلوا یضام ندنسهدام قانا هسخ ول ۱

 ندنتفاطلو نح تیاغب هک روند هدانا لوش هدننزو رپيا ( قبال ) کو

 بج نسح یا قیا یش لاق هل وا ر روک هبجت ی رلندنا اشام ندنتارضو

 رظن ندنتبارغو نسح لاک هنسن رب ردعسا هل رکو ىف كن هزمه ( ةقاالا )
 یا ةقاا هل لاق رونید هنساوا عیدب و بوخ هد هجرد كحهرونک هب یراندیا
 هقنا لا رد هنسانعم قلف بیو هرکن ی هنسنر ( قاتلا ) بم نسح

 تسکع 2 رمدنا هح المو تقد یار هادنزو لف
 ةمکاو ناقئالاب هلع اذا هيف قنات لاق رد هنسانعم كمروتک هلع هلیهحو ناقناو

 هبحا اذا ناکنلا قنات لاقب ردهنسانعم قلوا ظوطح بونلشوخ یربرو افونت قوننک

 هفلز-روغواو هلقن یا هقوا ىلع ىقلا لوقن ردهنسانعء قلرغا هدننزو قوف ( قوالا ر
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 1 قماردلیاهدننزو لعفت ( ینلاتلا ) يطرد روا بیط ماعط وهو ةقولا انمعطا لوقت |
 هنسانعم قش وق بونزود نوناخو عقلا اذا بک و کلا قلأت لا رد هنساتعم ۱

e ۱ردهنسانعم قخإي بو ردلاق ینشاب بوناغص هب هعزاتم هل رب یر لوق ىلع  ] 

  تعفرو سشلل تدعتساو ةموصخلل ترعشوا تفیزنو تقربت اذا ةأرملا تقلأت لاقب |
 قربلا قلا لاق ردهنسانعم قماردلیا ید و هدننزو لاعتفا ( قالتبالا ) اهمآز

 نیعلاقأم رونبد هنراکیب كزوك هلیئوکس كيمو یصف كنهرمه ( یمالا ) عملا اذا

 قنا هااق رد هنسانعم رورسو حرف هلیصف كلونو كنهزمه ( قنالا ) هنسانعم ||
 اقنا هبقنا لاقي هنسانعم قلوا رورسو داش رولوا ردصمو رورسو حرف یا ۱

 یهتسن رو هنسانعم "الک رونلوا قالطا هراج قناو حرف اذا عبارلا بابلا نم |
 | كمال بونلشوخ كب ندهنسن ربو هبحا اذا “ىلا قنا لاقب رد هنسانعم ت

 | لخشوط هدننزو روبص ( قونالا ) «بحاذا هقنالاقب ردهنسانعم قلوا ظوظحو |
 ۱ ۱ هنوک ر لوق ىلع هنسانعم هجنر روند هنشوق لان رقو هنسانعم باقع روند هنشوق |

 ا دنع رولوا bg نوزوا هدنزرط یسیاپ تآ هدنویو هدنشاب هک ردشرق هايس

  لوعم هک ربد ججرت» رولوا یراص یراقنمو لک زسیون یشابو هایس یرلیوت ضعبلا ۱
 ۲ ارز رد رب یکلوا هلا لوق یجکیا ردیعالم كنبئآ لثم هکر دلوا لوق نالوا |

 ۲ ] رولوا یعون هایس كک رک هروک هل لوقو ردیفصو لاترق روک ذم فصو |
 ۲ [ فلولالاق رولوا لانرق هکر دش:ا دعرب ییا هللا لوا لوف یحاص ناویح ةابح |

  رلءاط برص تیاغب یشوق لائرق روک ذم * قونالا ضرب نم زع وه » لئملا فو |
 3۳۲ رهنبن نالوا لکش« لوصو نوصغیدلط روم بوی دوب هدرلابق نیاپ هدنشاب |

 هک هنن ردراو هدیج تلصخ نوا هدشوق لوا هک رذل وقنم رونلوا بر هدنفح |

 یتسهطروع « اهطب نصع « ۸١ رلیدلیا ن سو عج هدعهس» "هلّةم وبشا رلب رع

 ١ ینرلیرواپ « اهخرف یم * ۲ ردنا هظفاحم هدرلر نیصح هرزوا روک ذم هحو ۱

 هناکیب یک رلشوق راس هرکصندک دویب یرلبرواپ هاهدلوفأت ۲ ردبا هباج تباغپ |
 ۲اهحوز ربغ اهسفن یکی الو ۰.4 سا یسلماصم دالوا بوبغا یسلماعم |
 +عطاوقلالواقعطقن» د ۳ بودا ےلست الصا یتسفن هیریغ ندنشا یدنک |

 | ترشابم هدیص هرکصندک دسک ندع مر ینرلپروب شوق رلدایص هک ردمولعم |
 , بوروح وا بوک لوا ندهلج هلناوا كردم یبهقیقد وب شوق نانلوا رک ذ رلردبا |

 | ندروبط راس ندقالشقو قالیاب « عجاورلا لواق محرت"* ٦ ردبا رادنا هکمرثوک |

 ینرلیوت » ریسخلیف ریطنال * ۷ ردبحوم یبالس تهج دوب ردبا تمحر مدقا ۱
 نوزوا ارز ردیشان ندطاینحاو مزح یخد وب زجوا هدماکنه یکید هلو بوک ود

 و رکصندکد4و* ریگشناب رانتالو ۸ لوا عقاو د طوقس دیاش باویلوا ین ردف نجوا یدازوا | ۱
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 رد هنسانعم قلوا باتو بذک اذا لا قا لاق رد هنسانعم کان نالب و

 ( ةقبفالا ) هنتخاذیصلا قفا لاقب ردهنسانعم كما تنسو بلغ اذا هيلع قفا لاق |

 نانلوا رکذ ی رلکدد قیفا هدرلن و هدننزو فتك ( قفالاو ) هدننزو هنیفس |

 ةقبفالاب هامر لاق روند ۵ هیهاد نالوا یظعو رکنم كب هقبفاو رونید هب ی رد |
 هنسانعم هرصاخ روند « روکو شو هلاصق ( ةقفالا ) ةرکنلا ةيهادلا یا |

 نفد هننلآ قاربط هلک هفشو یراب وب توبنشموت ی یرد قحەنلوا تغابدو |

 ( ةقفالا ) روید هرکوا شو دوب هدننزو هبحاص ( ةقفالا ) رونید هکلیا
 هدنن ز«لعقا ) قف الا ( هنسانعم 4 رود هی رد قح هلوا نامخ هدنن زو دفرغ ۱

 هد هف وک هدننزو هنمانک ( هئافا ( نتخم یا قفآ لحر لاق رود دمدآ شسلدش ۱ 3

 هدننزو بارغ( یافا )ردبدآ وصرب صوصخم هعوب رب ونب دوخای ردیدآ عضومرپ
 رد هستم نک مدآ رب ندض را قافآ هدنن ز و لعمشت ) قفاملا ( رددآ عضوع رب

 باتک ( قالالاو ) هد ز و قلخ ( قلالا ) قفا نم انا هما ام قفات ل وقت
 قرباا قلا لاقب رد دارم قاچ زس رومغپ هکرد هنسانعم قغادلآ كشعث هدننزو !

 لوهحایلع لحرلا قلا لاق رد همسانعم كءرولدو بذک اذا ییاثنا بابلان» اقالاو اولا

 ناقح زسرومغي هدننزو بانک ( قالالاو ) «دنن ز و دادش ( قالالا ) نح اذا

 كنءهرم» ( قلالا ) هلرطمال بذاك قر یا قالاو قالا الا وه امو روند هکشعش |"
 الا یهام لاقب روند هقلا هنسيشيدو هنسانعم بلذ روید هد روق كکرا هلرسک

 قلا روند درق هنککرا كنو هنسانعم هدرف رونید و یش هقلاو هذ یا هقلا ۱ ۱

 رج یا فدا یه لات روید هت واخ لد مار و هک ر
 ردع"ا ی لکفا هن انعم نونح روند هکم رولد هدنزو رهوح ) قلرالا 0 |

 و ا داب یخ د ەدنسەدام قلوی و فل وء«نونحیا قلوا هب لاقى ۱

 هس رود دنا ر ولوا و یزو هس روند لصا سب س) ا هفالئحا ه دنص وصح 1 ِ

 رود ه ولد ( ی ولاا ) ردتدآ یف هد بلولا نب دلاخو رولوا لمفا |

 ردیعا یسرف كورع نب قرحو نونج یا قولاء وهف لح را قلا لاقب ۱
 ندنسهفیص قلوا هداموب رونید هنونجم یخدو «دنزو جرحدم ( قلوأما ( /
 همدا تونرف شمانو دوخای نیتشاشو قجا هدننزو ربنم ( قلثلا ) ردفرصتم |
 ندنرب یک دروق هدننزو یزج ( قلا ) ه ونعموا قجنا یا قلثم لحر لاق رونید |

 بئولا ةعيرمس یا قلا ةأرما لاق رونید هتروع نالوا رولئآ بوارح*« كاح
(EN) ۱هدننزو عما ( قلالا ) ردیدآ كغاط ر هدنسارصع هی هدننزو بارغ  

 هک ولا ( ةقولالا ) قلأتم یا قلا *وش لاق روند ههنسن ناشخردو قالرب

 راردبابییرت ندامرخ هلا قعاق لوق ىلع ردبدآ مافط روض وخ ولرد ر هدنزو
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 ' قفاو قفاوه ردهسک نالوا ندضرا قارطا دارم هک ردکعد بوسنغ هضرا یافا

 ۱ لعف هل یتعف رد هرزوا سايق ره قفا هلت هکر د حراش قفالا یا بوسا یا

 | هنسهظحالمیراقدلواعتجم هرزوا دحاویانعم هدبرع مالک یرثکا ینزولعف هلیععو
 كنهدامرب تبسن نالوا لصا هکیدلاف و یک مجتو منو برعو برع ]ردیبم

 کا هلقلوا هدنمکح درقم هسيا لع هسرولوا عج رکاو ردقلوا قاعتم هنیدرقم

 | شاوا معلا قح* هکرولوا عیح دل رابتعا لع هتیقاوم جراخ ینعی هصوصخم قافآ
 هءدآ ندبا راذکو تشک هلتراج یلاع فارطا هدننزو دادش ( قافالا ) رولوا

 | مدآرب هلنیتصف ( قفالا ) ابستکم قافالا ف برضپ ناک اذا قافا لجر لاقب رونید
 | تبار هدنتهج ثابضف راس و تغالب و تحاصف دوخای تفرعم و لع دوخای مرک

 | كکلاس ىنعب هنیزوب كلوب قفاو لئاضفلا عیجو ةحاصفلا قوا لا قوا مرکلا ف

 ۱ قیر طلا قفا لا رولک قافا یعج روند هننهح و ت نالک هنس رع وط وشرو

 | دوخاي مرك هدننزو ریما ( قیفالاو ) هدننزو بحاص ( قفالا ) ههجوو هننس یا
 | ینۇم رونید همدآ لصاو هتان هبنرم هدنالاکو لئاضف یک تغالبو تحاصف ای مع
 ]| هبروهتتو و بولک قفآ یلعاف مسا هلیسهدارا یسانعم ثودح ردهقیفاو هتفآ

 | هبهغوق كوي كب قبفاو ردبسا یسرف كرب رج نب میتف قفآو ردشلک قیفا
 ۱ هنمو ردب دا هب رقر هدنتس روغ هلا ناروحو هلوا قترا یوص ندن راس هکر ونید

 | صوصخم هنتعاج عورب ونب قیفاو ردنکد راج قیف هرمهالب هدنوب و قرفا ةبقع
 7 هب ی رد لوش قیفاو رده رق ر هد همحات رامذ هدنع دوحای ردب دا عضوة رب

 ۱ ۱ مدا کا رولوا شمع راو 4: سه رک ناینخح* و نیشدم هک هیاوا مان یتغابد هکر ونید
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 هلوا شماملکید زونه نکل بولوا غوبدم هکردیمسا مدا لوش لوق ىلع زد ۱
 رولک قفا یعجج رولوا نایتختس ای نیشیم نوتب زونه هکهلوا شءاملوا قش دوخای
 لبعف اریز ردعج ما قفا هلایتصف هدندنع رلضعب و هلنیتعع رولک قفاو هلنیتصف

 یک هفغ را و فیغار هل ادم رولک هقفایعج كلذک نمنلەج هلاریسکت عج هرزوالعف ۱

 لاقب ردهنسانعم كمزکقارطاو قافا هنشاب یدنک هسکر هدننزو قفو ( قفالا )

 هاطعلا ىف قفا لاقب ردهنسانعم كمربو هدایز یش.شخم اک | هلصحرت هرزوا سم
 1 رد هنسانعم كجا قیفا بودا تغابد یی رد و ضعب نم رثکا اصب یطعا اذا

 1 رد دا ص داح ندعدا هداروب اقیفا راص نا یا عبد اذا مدالا قفا لاقت
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 ءانف  نالوا ضراع هنسف نکا و EYE هدهړبط بتک ننامالع و باتو

 ا هنداخ ناقرب ( قوریلا و قورأملا ) ردا یراصراص ییکا هکر ونبد هباوهمخو و

 هکدتن رولوا رغصم ندنظفل قروا قیراو ردیدآ عضومرب هدننزو رییز ( قیدا ) ||

 بودا رعصت نوا غیطعت رود هب هود ولب و قشسازف لصالا ىف قرواو رد شم وا

 هدننزو لاعفا ( یاربالا ) رد سینک كلوغ ق رلا ما ردها دارا یروزم

 رد هنمانعم قموق سس وب وا بويعو وا هک یمدآ ر هدننزو لبعفت ) قد رانالو (

 ( قزالا ) ردبلع لحر ر هدننزو ثدح ( قروم ) هرهسا اذا هقراو هقرآ لاقي ||

 لاقب رد هنسسانعم اقص هاکلک راطرب رب هبسک رب ( قازبتسال ( قیضم یا
 هدننزو رکس هلباهمعحم نيش ( قشالا ) ناکلا هيلع قاض اذا نالف ىلع قزوئ-ا |

 یغاشوا رداچ هکردیفعص كنابنرب ه دنلکش رایخ رلرید خد شاو قشو هدنوو ر
 رویم خععو رلیدابا طلغ هل رلغا نظ یفصص ثوئرط رلضءب ینو را ردنا ریبعت

 عاجوا نالوا هد رلهعلاقو لصافم عح و راسو "اسنلا قرعو نخسمو ردمو نيلم

J 1هلدم تن ریه رولک قافآ یر رد ۰ 0 هبحات و بناج هلسعص ) قفالاو  

 روند هنکنا و هتاف نالوا یو ران >ازخ ندنفا رطاو بناوح كيف لوق ىلع

 ندیناث ثلاو رولوا ضوصحم هکنف هروک هثلاو هب ین" رولوا قلطم هروک هلوا

 نالیت 4 ۳ ندفتس اش توو اور ودلاو لامشلاو بيلا بهموا

 قفاو رونلوا قالطا قفا هدهنغلارا كنهمکت یکیا عقاو هدنسی رلیا كنهدرب

 1 دلم كل ره ) ققالا )ر رد I رثکا قايرا رش ردقف هلام رب نوا | ۱

 | لوق سب روند هنبهم كعب را حاي ر یرلکدد ابصو رودو لاعنو بونج یار یلعو

 | N و هروک هرلنو زول وا صوص# ه رطف ترد هکر ولوا ,مخآ

 رک ذمر ونلوا قالطا هن aT نالوا بلاق هراس eT ه دکلنیکشا ست

 | لادا هه زه وا و نکل ردقیرو یرغصم هحرکا روند دوس هدب رغصم هد وسا

 | قزأت ل اقا رد هنسانءم قزا هد زو لعفت ( قزاتلا ) برجلا ىف قیاضتوا 1

 ۱ یراق a لوقت روند غ كنب هد زو نسل ) قزالا ( قزا ی gr هردص 0

 یک جرج سس سس سد سس یی ت م ےک ےک یوم تی

 . فو« یا قوریم و قورام لسحر و عرز لاش رود همدآ و عرز شمارفوا

 . یا قبرا ىلع قبب رلا ماب انءاج مهلوق هنمو رلبدلیا قالطا قی رو هبههظم هیهاد ۱
 مالک هلکمروک یفاباب لوغرب هر زوا فروا لبح 3 مدآ هک اب وک ةمبظعلا ةيهادلاب 1

 3 قاق دهقان ب وشص ندندشو هيل تاکبح لوق ىلع قلاراط بوایتص بلق

 | ی اذا ىاملاو عبارلا بالا نم اقزاو اق زا قزاو ه ردص قزا لاش رد 4: سانعم

 هو
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 | هلتيعبت هنساوه قر هبلوا یدر د هقاش لاعا دوخای یس هشیدناو فوخ ندنسیدنفا

 لاقب ردهنسانعم كف بوچاق هتسرب هدعب بونلزک لوق یلع رد هئسانعم قجاق
 الب بهذ اذا ثلاثلاو یناشلاو عبارلا بابلا نم اقاباو اقباو اقا قپاو دبعلا قبا
 ردشلوا دراو طرمشالب ثلاث باب هکرید حراش بهذ مث ینختساوا لع دکالو فوخ

 قوبالاو ) هدننزو بحاص ( قبلا ) یهتنا رولوا مسا هدننزو بانک قاباو (
 قتاو قابا یعج كفلآ روتید هوق ناجاق رد رللع اف مسا ہد زو روبص

 ددفشواقالطا هلوق ناغاچاق قوبا هدام یاضتقم نکل هدنرلنزو عکرو رافکروبک ||
 ) هکروندهنغوبق لوقیع رونید هنابن یرلکدید ردنک ینعب بنق هلنیتصف ( قبالا ||
 (قباتلا ) ردیعما یریبد رعاشر هدننزو دادش ( قابا ) رولیزود بیا ندنآ 1

 لا ردهنسانعم قلاق بوئلایوا هدرب رب لوقییع كفلزک هدننزو لعفت تأبقالرحل  ۲
 راکناو مت اذا نالف قبأت لاقب ردهنسانعم كلیاباکترا هانکو سدتحاوا رتتسا اذا |
 بویمویوا هجك هلنیتعف ( قرالا ) هرکنا اذا *یشلا قبأت لاق رد هنسانعم كلمنا |
 رهس اذا عبارلا بابلا نم اقرا لجرلا قرا لاقب رد هنسانعم قلاق ندوقوا بللیل 
 ) (قرالا) قرا ییعع لحرلاقرتئا لاق ردهنسانعم فرا هدننزو لاعتفا (قارتئالا ٩

 رادب بویمویوا هصک رد رللعاف مسا هدشزو قراط ( قراالاو ) هدننزو فتک

 ردنلع *ابطالا نیب ردقحهلوا رهس هک قرا وبشا هکرید حراش رونید همدآ نالوا ۱
 هدنرنزو قراطو فتك رونبد قرآو قرا همدآ لوا هسیا یثا ندنلع رک ا ۲۱
 ساجر هلیرمنک كنهنمه ( ناقرالا ) هلنيتمص رونید قرا هسیا یتداع لعل رکا و ۱

 هتسانعم هانح روند ههنق و ردی راکدید جاغا لزق هدیکرت ردیعما رها یمرق

 کروند هتفآ هنوکرب و رونید هبوراد یرلکدید یناق شادرق و روند هنارغعز و

 هلاص هدیکرت ردبا دابرب بودرارص هلکشلا هاب ینزوا بولوا ضراع هنس نیکا
 | ضراعیند هناسنا تفآ لوا و رلرد شمروا كاص هننکا لوا و هلفاکرغاص رارد

 روند ناقراو هلن مسک رونید ناقراو هلناصف روند ید نافرا اکا و رولوا

 هلینوکس كنار و هلیصف كنهزمه روند نافراو قراو هلی كنار و یضف كنءرمه

 نیب ردناغل رهشا وب و هللا هبتحیای رونید ناقریو هدننزو باغ رونید قاراو
 دوخای ارفص طلخ رلردبا ریبعت قلیراص هدیکرت رد روهشم هللا نافرب ءابطالا

 هنر فصینول كندي هلکلیا نایرح هنوفع الب یرغ وطهنتلآ كارد و هبیرد ءادوس .

 دوسا ناقرب یرب رولوا عون یکیا تلع وب رولوا ریفتم تیاغب لئام هداوس دوخای
 هند ییادوس هک ردیف كس هداج كلاعط یبس كدوسا ردرفصا ناقرب یرب و

 ناقر هکر د راو ید یعونرب كناقر وب رولوا ثداح ندهرام. رسا و ردنا مفد ۱

 یراهبعش كنسهلجو رولوا ردا هدهریاس كلام ردضوص هناتسدنه ارد رضخا ۲

 ر چ ع تت تو م وک

 جسم
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 یش لک فف اهنالاب دال * ابنایدال فيه تبهذ# لئملا هنمو ردلاتف لاحلا یف |

 ۳ هدعفوم ییدلیا قرفتو لابقا هنساوه و ما یدنک سکره ندسان لثمو |

 هدفح هک نلیا تقرافم الصا بودا تمزالم هنس هعدق تداع شضعیلادنع رونلوا ۱

 تعحر تبهذ رد هتسانعم نا اسنایدال مال ردساخ ما فیه هداروب روئلوا برا ۱

 ردهنسانعم قلوا یللد دعا فیهو ر دیعما یداور هدنع فيهو رد هنسانعم

 فاخگ فاهپ فاهو حرف حرفک فیب مالغلا فیه لاقب ردلنیتعف هک یک فیه

 قجاق لوق هدننزو فیح فهو هرصاخ تقرو هنطب رعخاذا افیهو افیه یاخم
 والب هجا ردغصو ( فیهالا ) قبا اذا افیه فاهب دبعلا فاه لاقي رد هنسانعم
 هد هس رف ءافیهو هل رسک كناه رد فیه یرلغج ردیشوم ءافغیه روند هبوبح

 | لعفت ( فيلا ) فیه نم ءافیه سرزف و ةأما و فيها مالغ لاقب رولوا تفص
 | نزلا: لاق رد الناعم قنارعوا هبوص ذاب رزکذم یرطدید فیس هدنو |

 | رتموص زبت هدنزو ااا ( قایهلاو ) ( ةفاهلا ) هاتسدلانم یشن لا ۲
 | ىلصا كنهفاهو شطعلا ةعب سسلا یا یایهمو ةفاه ةقا لاقي رونید هب هقا نالوا
 هنسانعم قاتعم روند ه هود یوص فایهمو رد هاه دوحاب یک هحرف رد هغيه

 "ربتو رولوا كد هود ولقشفای و لزوک ینویب هلغلوا قانعم هلون هد هم ضعب
 ۱ عي رس فایهم لحر لاقب روند همدآ شم هصوص كب لوق ىلع هدا نایصوص

 أ فيه ندقلزسوص كب راهود هلو یرسک كناه ( فایهلا ) ةدیدشلاوا شطعلا
 : لبالا تفاه لاق زد هتسانعم كلئ و قر هحآ ینرا رغآ وشرق هراک زور ی رلکدید

 ١ شطغلا ةدش نم اههاوفا ةح اف اهه وجوب فیهلا بوبه تلبقتسا اذا افایه فی
 ' روند هرا هود نالوا هحوتم قر هحآ ین رل مغآ راک وز ناثلوا ۳۳ ) ةغاهلا (

 , هدرنو هدنزو ناح ر ( ناغیهلا و ) هدننزو روبص ( فویهلاو J ( فئاهلا )
 قا شم ( فاتهلا ) روند هیسک زسوص نافیهو روند هم دا نایصوص زبت

 ناشطع یا فاتهمو ناغیه لحر لاقش روند همدآ زسوص ید وب هدننزو ۳

 ٠٠ قاها لاق رد هنسانعم قلوا زسوص یسدود كمدآر هلب رسک كن هزه( ةفاهالا) |[
 مهلبا شطع اذا موقلا ||

 فاس ( هنسانعم باب ذ روئید هکندس هلنینصف ) فسدلا ( )» ءايلا لصف *(

 ا ب ابا عشا ردیعما ی رد كلالهفوک یان هلیصفالبلق ویرمهک كناپ ۱

 یاعت هنوعب رج
۱ 

 # ةزمهلا لصف « فاقلا باب 3%

Jقابالاو ) هلنیتعفو هلینوکس كنابو یف تنم رم ( قبالا  

 ا حس سس سومی ا ےک
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 "لوق + هد زور بانک ۱
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 یس هیثب هدننزو لح درج هليا همجعم نیغ ( فغلهلا ) رد هدناز ینو ر دیدآ

 قلا برطضلا یا فغله لحر لاق روند هم دا مادنا ناشی ر برطص»

 رونبد همدآ شارتاو لبق ولهدوک یو هدننزو لحدرح هلفاق ( فقاهلا ) ۱

 ' لسیقو قلصت هدننزو لح درج ( فولهلا ) مضض مدف یا فتله لحر لاش ۱

 | لاقی رونید همدآ نمار هجوک هشيا الصا یلنراق ناصشش لوق ىلع دیسک ابب زانو ,
 ۲[ همدآ یحالی كبو هدنع ءانغال نطبلا مظلا وا فا لبتثلا یا فوله لجر "

 | لاق هدننزو هرونس روند یخد هف وله رونید هلاقص ابقو هنسانعم بو ذک روند

 أا روید همدآ شارا قلصت وللیق یندب یک یجکو ةسض یا ةفوله و فوله فی
  شنوککرونید هئوک لدولوب یالبقو قلا رعشلا ریتکلا یا فول لحر لاقب
 هب هود كکرا وب یسهنحوهسش هما رتس ناک اذا فواهموب لافی هلوا یغروک :

 والبق یس هدوک خدو هدننزو روز ( فوفلهلا ) ریسبک یا فوله لاقب روند |
 لاد هنسانعم تماضخ هلډلاب یس هدام فوله وبشاو روند هم دآ قلصت رنسقشفای |

 (فانهالا) ردروععم فرصت لعف ندنا نکل بولوا قثشم ندنظفل فله نالوا
 اریساو لره یدآرب رد هنسانعم كلوک هللا روتف زسرف زسرف هلل رسک كنه زمه
 روتف ىف تکصخ اذا ةأرملا تفنها لاقب ردصوصم هناوسن وب و یک یسلوک كلدیا "
 .قحوجو عرسا اذا لجرلافنها لاقب ردهنسانعم كلبا تعرسو ؟ییتسلا كفك |

 ۲ هلعافم ( ةقناهلا ) ءاکبلل این اذا یيصلا فنها لاقب رد هنسانعم قاب هفمالغا

 | رسرف هدرلنوب هدننزو لعافت ( فناهتلاو ) هدننزو لاق ( فانهلاو ) هدننزو
 . تفنها ىع تشناهنو افانهو هفناهم ةأرملا تشاه لاق رد هن انعم كنوک نوناخ

 ا تعرس دون ( یینلا ) هبعال اذا هاه لاقب رد هندانعم قعثنب وا هفناهمو

 هلبضو یصف كناح ( فوهلا ) عرسا اذا لجرلا فنه لاقي رد هنسانعم كليا
 اذكو ةراح یا فوه" حر لاقب رولوا دنض هلکغد هلی نساقوغوصو هلب نسا یما |

 .الصا بولوا زسهیامو زسرهوج یسب رجعا هلي كناه ( فوهلا ) بوبهلا ةدراب
 روند دم-آ ناب> ققروق و رونید هن ادانو قجاو روند هیسک فوق ضار هشبا

  یراز هطروع و نابطاو قجالاو هدنع ربخال یذلا ىواخلا یا فوه وه لاقب
 هل نسا ندشناج نمی هکردتغل هدنظفل فيهو روند هرل هنسن هقفوب هدنز رط

 لج را فاه لاقي رد هنسانعم قم هص وص كب هدننزو فیس ( فیهلا ) رود
  جراخ رد هعب را لوصا هکرونید هلییسا لوش فیهو ادیدش شطءاذا افیه فیهپ

 ا روق یاب رسا بوبه ندنآیم روید هلا بونج ندنفرط نم بولوا ءابکن
 ۱ ردقح هلوا ی-ودل هلبق ردا فشز هل اب یرلوصو بوداص وص تباغب یرلناویحو

 ۱۳ یف یدشا راز دنا ريب لب ماسو موج ,E Lit رد هیوا یمکح :e ض را
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 ةدهش لاق روند هحوک زسلاب و هام الب وا فه ةياضس لاق روند هډ واب شو ق
 رولبکود یر هناد هلک یمیحص هک روند هنیکا لوشو اهبف لسعال یا فه

 روند هرلقلاب هدرخ ناغاعقو رثتنیف هداصح رخادق ناک اذا فه عرز لاقب هلوا

 تسحورد هغه یدرفم روند هن راقلاب تيا لوس و رد اج هد هلبصف كناه هدن وب ۱

 هحزا یلاب بولوا فیفخو هقفو و فیفخ یا فه لحر لاش رود هدآ كالحو

 لاقب روند هثبش نایلوا هنسن هدنفوح بولوا فیفخ اقلطمو رونید هجموک نالوا
 هدنآ ردعضومرب هد هعطب ( ةغهلا قاقز ) هفوح ىف "یئال فیفخ یا فه یش |

 ر دعصوم رب هد هرصب هکرد هفهلا قب رطوب دوخای ردراو لحم یغارغوا هنیفبس
 نیرسو شایطیا فاغهراج لاق روندهکشا رطاشو تسح هدننزو دادش(فاغهلا)
 . روئید هنایلوا لماشو دنعو ووفق دوخاپ هننالوا نک اسووت وق لوق ىلع +هکلوک

 هنبدانق شوق كباچو تسجو الیلظ نکی ملاموا نکاسو ادراب یا یانه لظ لاقب ۱

 روند هبهنسن نالواقافشو قار و رونید هکلموک فاغشو كزانو هقفو و روئید

 یفافشو هقفو و هنیدانق شوق فیفخو تسح یخدو هدننزو رار ( فاهفهلا ) |

 ( ةفاغهلا) رد هنسانعم ناشطع رسوصو روند هم دآ ولت راق هاو روند هکلموک

 ةببط يا ةفافه جر لاق روند هراکزور نکاسو فیطلو شوخ هدننزو هدادش |
 ك٤ روب هلتعرسو یدنلوا کت هک رد ردصم هدننزو ریما ) فیفهلا ( هک اا

 هدننزو روفعي ( فوفهبلا ) ريسلا عرسا اذا افیفه لحرلا فه لاقب رد هنسانعم
 لاقب رونید همدآ قجاو روند یخد همدآ بلقلا دندحو روند همدآ نابح ققروق_

 هری ریف زسوص زست واو قجا كل ذکو بلقلا دیدح اذکو نابح یا فوغ لحر
 هے زا ینراف هصا.نلب هلی رل هل .لوعغم مسا ( ةنهفهلاو ) ( ةففهملا ) رؤنبد

 نطبلا ةماض یا ةفهفهمو ةففهم هب راج لاش رونید هنوناخ هجهدرځخ یرلولپ

 بولپرس یک نادف یدوحو كناوح هزان هدننزو هلزلز ( ةغهفهلا ) رصخا ةقيقد_
 هند قشم اذا مالغلا فهفه لاعب رد هنسانعم قلوا نوزوم و تسارو یهس

 ردهنسانعم قماردلیا بارسهد هیداب هدننزو لاعتفا ( فافتهالا ) ننصغ هناک راصف
 یکلی كل راخ هکرد هنسانعم كم هدل سا كل اذا بارلا
 د ایف تدح E SS ردبا ا

 رد هنسانعم بقعو رثا هل رك كناه ( ناغهلا ) ردند رع امسا هلی مسکو ىا

 شا هماعط هليحف كفاقو كناه ( فقهلا ) هرثا ىلع ىا هنافه ىلع ءاج لاق

 مليتحف ( فکهلا ) ماعطلا :وهش ةلف یا فته ف :مؤوبلا لوقا روند هنلوا
 تابلا نم افکه لحرلا فكه لاق رد هنسانعم قلوا ررو و ردرکس هلتعرم
 ee هدننزو" لفیص .دوخاب لدنح ) فکنه 1 یثلاو ودعلاف عرسا اذا دار

PRINنیش رج هی  

 تل )] ٩ )



FIV 

 یدورو ندنباب لیعفت هنس انعم لیجعت هرزوا روک ذم هحو هکر لپ دید رلضعبو
 هدنن زو بش رف ( فحرهلا ) رولوا طلغ تم ندل اعفا كنب ره وج رداوص
 ( ةفش رهلا ) راوخ یا فجره لحر لاقي رونیدهمدآ ناونانورحاعو فیعضكب

 ند رب هلکنا هک روند هب هرو اے لوشو روند ه یراق هحوف هدننزو هدرا

 رل ر دیا هدنم اکنه یتلق كب وص ینوب رل رقص ہ رجا فح بولا یتیوص رومغپ
 یرلک دتا هنبد كنيحاغا امرخ دوخاب هغوق ند رد هلا هم ووضم مج فحهداروب

 وین ون کرم N اتو

 لس 1

 ةاودلاق لاقد رود هب هل یروذ نالوا هرجا تبود هوش رهو روند هروقج دارت ےک رکا ام ام

 ( فافش رهالاو ( هدننزو هح رحد ( ةفش رهلا ) تساذا:اودلاةف وصیهو هغش ره

 تفش رهاو 4۸ش رهلا تفش ره لاقر رد هنس انعم قعوف هيل هدننززو را رعشقا

nرج یی  

 || بوروص هلصردن هحزآ هحزا یهنسنر هدننزو جرحدن ( فشرهتلا ) تساذا
 | لیدنق ( فیصره ) الیلق الیلق یسح اذا الا فشرهن لاقي رد هنس انعم تكمصا

 | كلوک زسرف رس رف هدننزو هجرحد هلو ( ةفن رهلا ) ردیلع لحررب هدننزو
 یتوص هلی هینب لعافیسا( ةفن رهلا ) فعیف كحأاذالحرلا فنر هلاقی رد هنس انعم
 ىف هفیعط یا ةغن رهم ةاما لا روند هنو اخ نالوا فیعط زسرف یساک, و

 ( فرازهلا و ) هدننزو روبنز هللا همجعم یاز ( فورزهلا ) ایناکب و ابنوص
 كب هدننزو نوذرب ( فورزهلاو ) هدننزو ساطرق ( فارزهلاو ) هدننزو طبالع

  تعرس هدننزو هجرح د ( ةفرزهلا ) رونید هننشوق هو د كکرا كباچو تسج
 زو هحر ز ( ةفرزهلا ( عرسا اذا لحرلا فرزه لاقي رد هن سانعم كلتا

 ( فزهلا ) رونید هب یراق هجوقو هب هفان هحوق هدننزو هنوذرب ( ةفورزهلاو )
 6 لع روند هتنشوق هود کرا: كباج نر هلوا وللشاب و تراف .هدننزو بدح
 . فذح (فزهلا )رونید هننالوا مادناد و قلصت دوخایولی ون نوزوادوخاب كکروا
 | دوخای. قمانم وا هنوا یرب یک هقفوب بولا هنکوا ییهنسنر راکزور هدننزو

 | هتفخسا اذا یناشلا بابلا نم افره حر هتفره لاقي رد هنسانعم كمرت وك |
 (افطح یعارلا فله لاقي رد هنسانعم قغاص دوس هدنن زو فطع ( فطهلا ) ۱

 ا نا زد هتسسانعم قمرذغای رومعپ دولب و بلتحا اذا یناثلا ؛بابلا نم
 . هدننزو فتك (فطهلا ) روید هنسیدرمشاف هلدوس ن الغاص فطهو ترطما اذا

 دوخاب هانک ( فطهلاونب )ریزق یا فطح رطم لاقب رونید هزومشب قوچ كب |
 راب ز ( فیطه ) ردرلنا ندیا نافح تح لوا نا ردتعاچ رب ندنس هلیبق دسا

 . لیصف كرلاه ( فینهلاو ) ( فهلا ) ردیدآ نصحرب هدهرقاو لبج هدنم هدننزو
 افیفهو انه حرلا تفه لا رد هنسانعم كمما قر هیلنص دوخاب لوتلروک لب

 تستی 1 فهلا ) اب وبه توصعیسف تبه اذا
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 هلن وک كلادو صف كن اه ( فیهلا )"زار رفاجت نو یتسف نوبق ۱

 فداه مکیلا قده له هلوق هنمو رد هنس انعم قلوا ادب بورونب هکر هدر را

 هیلا فده لاق رد هنس انعم كم ریکو هب ناک نم یوس دحا مکدلبب ثدح لهیا |

 تسسو اب راق اذا نیسم لیده لاقب رد هنس انعم قعثلقی هبهتسن رو لخداذا |
 ( ةفد اهلا ) فعضو لسک اذا افده ده لاش رد هنس انعم قلوا فیعضو |
 ندننکابسمو توییو ندس ا هلرمسک كناه ( ةف دهلا ) ر د هنس انعم تعاچ |

 هل رمسک كن همه ( فادحالا ) رلهلوا هرزوا ثماقا هدن رار هک رونید هب هعطق رب

 هثسنرو ابنز اف اذا "نیسمخل ندها لاخ رد هنسانعم ققاح بواد هنر |
 قفعص و هيلع ف رشا اذا لالا ىلع ف دها لاقي رد هنس انعم قمقح هرزوا

PI I ۱ ی اى 

TOM 

 لاقب ردهنسانعم قملوا ضراع هنسنر هئیشربو اج اذا هيلا فدها لاق رد هنس انعم
 بوراو هنسوشرف لوقییع قعتاح بوراو هبهنسنرو هل ضرع اذا *یثلا هل فدها
 لبقثساو بصتنا وا اند اذا هنم قدها ل اتش رد هنس انعم قم روط بولیکید

 لا رد هنس انعم كفلیرا بویوب هدنزرط فده یسیرغص كن اسناو كناوبحو
 دنم ونت هلرسک كن اه ( فدهلا ) قدهلاک راص تح مظع اذا لغکلا قدها
 یقده هدوش رق ) :یقادهتس الا ( میسح یا فده لحر لاش روند همدآ مسحو

 بولسک ویو بصتنا اذا لحرلا فدهتسا لاق رد هنسانعم قمروط بولیکید یک || "

 هلبس هبنب لعاف مسا ( فدهتسلا ) عفت را اذا فدهتسا لاقب رد هنس انعم قمقلق |
 هم لاذ ) فوذهلا ( ضشیرع یا فدهتسم کو لاق رونېد هب هشوک ضیرع ۳

 بأبلا نم افوذه لحرلافذه لاقي رد هنس انعم كلبا تع رس هدننزو فوقو هليا ۱

 ( فذهلاو )هدننزونسحم ( فذهلاو ) هدننزو دادش ( فاذهلا ) عرسا اذایناثلا

 كياج هدننزو روفصع ( فورذهلا ) رد هنسانعم كالاجو كباجكب هدننزو لجخ |

 ( ةفرذهلا ) عيرسىا فورذه وه لاقي رد فیراذه ىج رد هنس انعم میرسو
 عرسا اذا لحرلا فر ذه لا رد هنس انعم كيا تع رس هدنن زو هج رحد |

 ۱ ىلع كلا حدم نوزفا نددح یدآ رب نوحا باعکا هدننزو فرص ( فرهلا ( 1

 ۱ ردهنسانعم كجا حدم دوخت دوح ٍقرهیلوا قوقو هنلئاصحو تافص كمدآ رب لوق

 ۱ ةربخالب هحدموا هاباما حد)ایف ارطا اذا ىناثلا بابلانم افره نالش فره لاقي

 ۱ كمدآرب هیرسک تنهزمه ( یارهالا ) «فرعتال ام فربتال«لثلا یناثلا ینعلانمو
 | امرخوهلام یمناذا لحرلا فرها لاق رد هنسانعم كفلنک رب بولو اغو لضف لام |

 تاعك اذا داخلا تفرها لاقي رد هنس انعم كلقس بورو كباح یس هویم یجاغا

 | ةخلا تفره لاقيردفدارم هدیناث یانعم هللا قارها ( فیرهشلا ) اهرتیا اهنا
 | اهولجعاذاةالصلا لا اوفره لاق ردهنس انعم كمل إاباتشو هلجعهشبارو تفرها عع ||

 سس



 د سست

۱ 

 ود WT SPT كلئا تمدح هب اسدلک ینارصنو فطاذا اذک |یلا ۳ یشلا فهو لاقب

 هل رك كن همه ( یاهیالا ) ةتدنکلا مدخ إذا افهو ینارصتلا فهو لاقب
 : ینعع ؟یشسا فه وا لاقي رد هنس اعم كسکوب بوغآ یرق وب هتسار یک فهو ۱

 ( ةفاهولا ) رونید هنی راکتمدخ یمهلوقم شارفوریق كناسیلک ( فعاولا ) فهو ۱

N 

 oI EE هد دواک یوم تن وجو یک یسک بورا هنر رغآ

 ۱ ۱ یافو تا » ) هبفهلاو ( هدنن زو هبشا ) ةیفه ولاو ( هلبصف و یر.کانواو

 ۱ هأن رسک واو هفاد وو روند بغل واکدتم لح اک رد رلعتا هلی رک كن هد دلت

 | ىلارصالا فهو لاقي رد O كجا تاق ات هاسیلک ېک فهو رولوا ردصم

 ۱ ةسدنکلا مدح اذا ةفاه و وافهو

 ۱ نيج ركوك یرثکا رد هنسانعمكفلس هدننزوفتح ( فتهلا ) (۰ ءاهلا لصف «)
 یدآ رو تتاص اذا ییاّملا بابلانم افته ةماا تفته لاقي روغلوا لامعتسا هد زاوآ

 هللاچ و نس بوم رو هح دماذا نالش وان الف فتح لاقي رد هنسانعم كجا جام

 (  فاتهلا ) لاجل اب رک ذت یا ام فتبت ةن الف لاقي ردلمعتسم هنس انعم قلوا دای
 .( ةفاتهلا ) حاص اذا افانه هب فته لاقب رد هنس انعم قمرغاچ یمدآ رب هلیع كناه

 یجیادرقنط كب هدننزو یزج ( ینتهلاو )هدننزو روبص(فوئهلاو )هدننزو هدادش

 روند ۲ وو هود کرا واشاي هلد دی ۱۷ ENR كاقو یھ كيح و یرک كياه

 روند همدآ لاکا شیکک یسی رحاوانمو هنم لیقثلا یف اج لا وهوا انسم اعلظیا

 | لجر لاقب رونید لاکا شیکک یسی رجا دوب هدننزو لج رفس ( فیفج#ا )
 فراق ند-فلجآ هلنیتصف ( فجعلا ) ف وا بيع رلا یا فیفره و یه
 1 عاج اذا عبارلا بابلا نم لحرلا فجم لاقب رد هنس انعم ققق راص بویماوس

 تفعه لوق رد ساتم قاچاص بولبغ اط را هنسن نالوا هدر و ه.طدا یخرتساو

  رونید هب هیحان كانم ولت وطر هلك كناح ( ةفجعلا ) اهیفام رثاتیا انضرا
 ۱ لاق روند هن واخ رل ول هدوک قیرآ هدنن زو هحرف ) ةفعهلا ( ېک جرم

 (  فنجملا ) رديف دامو هدننزو ناشطع ( نافج#لا ) ةفجع یا ةفيه ذأ سا
 ضب رع لیوط یا فنعش 7 یش لاق روند هثدش نوزوا ی هد هدنن زو عن

 وق كركو ءانب هلرک رونید مد تک یو دن هل نی

 )۲ ضرغلیا فدهلاقاومر لاقب روندهنس هناشن قواو نوساوا اط رکو یسهبت

 2 رونی دهمدآ ناجا رکو ی وش واو لش ن نایمار هشدار و روند همدآ لکیهلا مطعو

 هک ردهاک رب اررکم ) یفده فده ( مون لیش اذکو وا فره از لاقب
arسس سو توجه سو تب بت تست تست سس سس  

| 

۱ 
1 

| ۱ ۱ 

 اب ۳۳
 

 ۲" نوف
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 لثم مق وف ۳ رعلاق میکس ماع تافکنا نذلا یا 1 فکولا باصا ۱

 یس هتشپ وک كنیک بولیرود هلیس همدصرح هجوم یرلیک هدای رد هکر د رل هسک

 اذا هنک او رابلا فک و لا رد هنس انعم قمروا نال ا ردیف دا مو هدنن زو |

 هاملا فک وتسا لاقي رد هنس انعم قلم اط ( فاكيتسالا ) فاک ولا ةيلع عضو
 رد هنس انعم كعشدبا كنحو رورهليمصح هدننزو هلعافم ( ةفک اولآ ) هرطقتسااذا

 روما كمدآر هدننزو لعفت ( فکولا ) هضراعو ههحاواذا براق هفکاو لاقب

 بوروک هکر د هنس انعم كا ماقها هنتیشغو تراظن بودبا هدهع رد یتلاصعو |
 ربخر و مهروماق رظنیو مه دهمتبیا مهل فکوتیوه لاب روئلوا ریبعت كز وک

 هرطق یا هفکو رظننب یاربلا فکوتب لاق رد هنسانعم قلوا رظتتم هنر وهظ |

 بولک بودیک دهب هعشل ون همدآ رو ربا رطقتسا لاق اک روهظنانع ةيانکوهو |
 هاقلی قح هل ض رعتب یا نالفل فک وتب لاش رد هنس انعم كلا ض رعت ق

 لاقي رد هنس انعم كلا فارحاو ليم ندنر یر هدننزو لعافت ( فک اوتلا )
 هدشنزو بانک ( فال ولاو ) هدننزو فلح ( فلولا ) اوفرخ اذا اوفک او ||

 ین رذپ تنش هدنزو فیلا ( فیلولاو ) هللا دا هءنمه یواو ( تالالاو ) ۲
 یناثلا بابلا نم افیلوو اف الاو افالاو افلو قربلا فاو لا رد هنس انعم قځ اج

 فولوو یورو لاقش یک فولو روتب د هکشع ناقاج یی ردیب فیلوو عباتس اذا /

 سرفلاو دعي لاق ردنرابع ندکع رکس نالوا هلقموق بوردلاق ندرب قرلفایا ترد |
 كلك استجت هبعلاب تع اجو اعم مث اوقلا عقبو دعلانم برض وهو افال وو افیاو |

 هدننزو هلعافم (ةفلا وا و)هدنن زولاتق(فالولا )اعماژاجاذاافیلوم وقل! قلو لاق رد هنساتعم |

 ءازنعاو هنلآ ینعع ةفلا ومو افالو هفلاو لاش رد هنس انعم الا كبش دبا تفاا
 هفلاو لاق رد ا لاصتاو ها زمعا اذا هفلاو لاش رد هنس انعم باسقا و ۱

 قفلقارپ هزات تاب هدننزو فیلو ( فیهولاو ) هدننزوبجم ( فهولا ) هلصتا اذا
 نیتب كبو زئحاو روا اذا افیهوو افهو فهي تابنلا فهو لاقي رد هي انعم

 كلببا روهظ قلابتد را دقم ر هیسک رو انداذا نالف فهو لاقب رد هتس انعم تاک
 هنمو حر اشلا لاق ادو مهل ضرع یا اند نم "یش « فهو لاقي رد هنس انعم

 ضرعیام ارسوا ناک الالحنولیالوءوذخا ایلام "ی مهل فهوالک هداذق مالک

 یک تم تم چچچ چت چچچ چ 2

 ۱ هک رونید هک نوا هن وکر ص وص# هراوط فال وو فلوو ناعالا عباتنمایا

 ك هلیک هلغ نالیجلوا الثم رد هنس انعم ترسکوب بوغآ يرو او و ادیو

 ` لوش ادهش لضاف او رایخ ینعب سو هیلع هلالص ی لا هرمنف اذکه تببلا فاکوا |

 ۱ هدننزو باتک ( فاکولا ) رلهلوا قرغ هدنتلآ بونابق هنب رارزوا یک تا فاکوا ۱

  فیک ات ( فیکوتلا ) هنس انعم فاکا روند هنالاب هدن زو بارغ ( یاکولاو ) |



۷۹ 

 روید هق وا نالوا راق بر هدنن وب وا راذ و كع برح یا فقوم لحر لاقي

 || قمروط بولو# رظتنم هب هنسن رب هک ردیپک ملت هدننزو لعفت ( فقوتلا ) |
 ۱ ا رد هنسانعم قلاف بونلکا هدرب رو مالت اذا اذک ناکع فقوت لاقي رد هنسانعم |

 | هلعاضم ( ةقفاولاو ) هلی رك كواو ( قاقولا ) تبث اذا هيلع فقوت لاقي

 هفقا و لاقي رد ةا تعشدا مارآ و رارق هدنموصح رب د وحاپ هدلحمر هدننزو

 رارق ه لصو صح ر ییدآ ر و هوم وه فقد و هوم فقو اذا ةموصخوا بارح ف

 ¦ ( ففاوتلا ) هیلغ هنتي اذا اذك ىلع هتففاو لوقت رد هنسانعم كم ردئبا مارآو
 ا افقو اذا لاتقلا ف افقاوت لاقي رد هن انعم كعئدا رارف یدو هدنن زو لعافت

 ١ هتلأس اذا هتفقونسا لوقت رد هنسانعم كمتسيا یفوقو كمدارب ( فاقبتسالا )
 هب عود و هب ه رفس نالوا ندمشد» هلن وک كفاکو یڪف واو ) فکو لا ( فوقولا

 1۳ ققآ بویلماط همسر هدنن زو واک دن فاکوئوفیکوو فکوو هنسانعم عطن رونبد ۱

 | ( فاکیالا ) رطق اذا افاکوئو افیکو و افکو فكي تبیلا فکو لاق رد هثسانعم
 ۱ یعدآ ر و فکو ی۶ تدملا فک وا لاش رد هنس انعم فکو هلل رسک كن ه رمه

 لاقد رد هم امعم قمروا رعسهبک ومالا هعقوااذا هن کو ا لا ردهنسانعمقموف هحانک

 | هتتغل میت ونب یبالقنا هفلا كواو هدار وب فاک الا هیلع عضو اذا افاکیا رالا فکآ

 ۱ 1 لاق رونلوا قالطا هب هقار قوح كب یدوس هدننزو رومص ) فوک ولا ( رد یتبم

 لاقي ردهنسانعم كليالودعولیم ندفح هلنبتحف (فکولا) ةر رغ یا فوكو ةقان
 رد هنسانعم هصقنمو بیعو راجو لاماذا مبارلا بابلانم افکو فکوب نالف فکو

 لحرلافکو لاقب رد هنس انعم قلوا راکهانکو بیعیا فکو هيف كل سیل لوقت |
 سراف ناو هنس انعم قرع روند هرتو رونید هنس هروب كغ اط فکوو ما اذا |

 كدت هغلموقو ردظ وحل“ قملوا ینصم قرغ نكل هلاف رد هنس انعم قرف هدندنع
 رد هنس انعم فعطو داسفو رونید هب هیکناو هبهروب كحەنا یغاشا ندهبلص ضرا |

 تدش قلیتقو رد هنس انعم لقث قل رغآو فعضو داف یا فکو هيف لاق |

 یرلف دبا هدنز رط دانق هتفا رطا كرلوا نوحا ظفح ند رومغیو رد هنس ادعم ۱

 ءادهشلا رابخ ] ثيدحلا فو ردفاکوا يعجج ی نوت هاو هعانجسو هت ام ردن وب 1
 جت تتم =

 ۱ 6 رو [لوتمدت زور طظعم(فقولا)هنلواراکشراچان هلقمالوا رداق هكا ندنآو

 | یلاحیفول كنبرارب راس او هحالا ها رلکنب قآ یرغوطهنحوا كنبراقلوق |
 ؛ ضایس ناتشوقنم امیناک شرا هذا ىلع ناک اذا فقومو سرف لا هلوا هرزوا |

 | ناب لوش و روند هکشا شفلاغمت هليا افت یمرکد یرلل وقو ناکام هرئاس نولو |
 || شعئاو هلوا ترج فلاخم هننول كنس هدوک هدنرالوق هک رونید هزوکواو هنسیک

 5 روند همدآ شلوا هاکآ | ههبنوک قیاقحوی هدافد شعا هرج یلاع لاوحا شعت روب |

 ہے ںی تھ ھاو یون س تھ نسو م تہی مش نت نو دس



1 PNT: 
  magsاس توس فیس

 . لاقب ردن رابع ندقم روط هبهفثو جاجح ج اف فیقوتو رونلوا فقولو فیقوت
 دحاو دعب ادحاو كركسع شیلا فیفوو فقاولاقاونفو اذا سالا فقو |

 فیق ونو دحاو دعب ادحاو اوفقو اذا شبا ففو لاش ردنرابع ندنرلمروط |
 كحهرعک كزالب فبقوتو رونلوا قالطا هرلناشن نالوا هدنرلقوا راو حادقلا ||"

 راوسلا عنصوم مطفو كفلژء هروک هننايب كحراش رد هنسانعم كليا عطق یعضوم ||

 دارم هک ردقلوا راوسلا منضوم ضایو نالوا باوص ردشوش» ءاطخ یرابع |

 هدیبع وبا هک هتن رولوا كد هنلقآ ضراع هرب ناسنلوا ریبعت قلیغافو كنهاد |
 كلذف قوفالو لغسا ىلا دعي مو فقولا مضومق ضا ةفظوالا باصا اذا |

 هرزوا هحوو یخد هدساسا ردشلنا ت هدننابک مان فنص« هلن رابع فیقوئلا

 (ینیقولا ) رونلوا لامعتسا قرلوا ردصمو مسا فيقول هدانعم و سپ ردموسم ||
 ینارصلافقو لاقب هنسانعم قلوا هدننمدخ اسلک ینارصن ردردصم هدننزو ینیلخ ق _

 هنسانعم فوقو لحم ردناکم مسا هدننزو سلجم ( فقولا ) ةعيبلا مدخ اذا ینبقو |
 فقومو ردبدآ دلح رب هدرصم ففومو هفوقو لح یا هففاوم نم فقوم اذه لاق || "

 ردقحهلوا یرلرک وب شوب هکر وند هرازب تک وج ییا نالوا هدنرلروک وب سرفلا ۱

 هدنفرط یکیا رونید هرنجروقج نالک هرزوا یاب كکرک وب هدروک وب لوق ىلع |
 هنرللاو هنیزوک لوق ىلع هنلاو هنیزوب كناوسن نافقومو رار د نافقوم هئالوا | ز

 نيفقوملا ةنسح ةأرما لاق رونلوا قالطا هنساضعا نالوا مزال یراهظا راسو

۱ 
۱ 

 ینکیک جوب هددعقمو هراهظا نم اهلدبالامو نیدیلاو نینیعلاوا مدقلاو هحولا یا | _
 مرتوک یحاص هدک دلزو بولیکح هکر ونلوا قالطا هرمط ییا شلبا هطاحا |

 كلام نالوا یردب نطب رب ندراصنا ( فقاو ) رولوا لاله هدک دلیک و رولوا |

 | هرکصندک دليا فلخت ندارغ هکیتقاولا ةيما نن كاله ردیبقل سیقلا ءما نا ||

 ؛ لشبن ( فوقولاوذ ) ردندرت آ ردیرب كنيفاض* رفن چوا نالوا لوبقم یهو ۱
 ۱ هل هدصوصخو روما الصا هدننزو دادش ( فاقولا ) ردیعا یسرف كمراد ||

 ۱ ناتم یا فاقو لحر لاش رونید همدا نالوا هرزوا یاتو قفر اعاد بويعا

 مج یا یاقو وه لافب رونید همدآ ندیاضارعا بونلوریک راب "ره ندهبراحو
 هرک ر ردهم ءهانب هدننزو هبحو ) ةفقولا / ردیعسا هلیقع رعاش رو لاتقلا نع

 باک رک و تسواو رونید هرکس نالیراص هباب رولوا مساو رد هنسانعم قمروط
 ( فقیلا ) روند ناتفقو هنسکیاو هفقو هنر ره كربکس کیا نالوا هدنرزوا

 بوبانبقهک رونبد هنسه اب جاغا قحهردشراف كلوح هلرمىک كرليم ) فاقيملاو (

 هدننزوهنیفس( ةفيقولا ) رلرديا نيكست ینتدحبوردش راق هلكنآ یکملوج قحهشاط ||"
 بودیا اجلاورارف هنشابابقرب هلغمردشقص رایزات ینآ هکر ونید هنسیک ناب لوش
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 + شازودندنکیک لبف هلینوکس كفاقو یعف كواو ( فقولا ) هفحوا اذا ىمطخلا |[
 :E هدهد *هلح فقوو رلرونقاط هنب راهیکلیب ب برع ناوسن هک رونید هک راب ۱

 .,عنضصوم رب هدرهاع ییدالبو رددآ ه رق رر هدنساصف صلاخ هدنساقرش لدادخبو 1

 كناقلق رونید هنسهلوقم رومدو زونیو نانلباق هنسهروح كناقلق فقوو رددآ 1

 1 ردهنسانعم قمردروطبوب وقیل آ ییهسک رب رولوا ردصمفقوو ردتح هلوا یسهزاور

 ۲ .هدقایا هدنع وضوم كنهداموب هتفقوا نعي فقوام هتلعف یا افقو هتفقو لوقت

 هرزواقاجوا یکلوجو حرصیس اک ردربتعم یسهقیقد قمروط هدقایاو قءردروط |[
 . ردلمعتسم هنسانعم كمردنلک د هرکصندقدانیق یک هدنحا هرزوا یغابا جاس دوخای |

 | هرزوا یغابا جاس یکلوج همادا هدارو اهنکعو اهمادا اذا ردقلا فقو لاش |
 | هتسانعمکلیا ملطم هنهانک یدنک یمدآ ریو رد هنسانعم كمردنلک د غارفلادعب [

 | هحو ىلع ندارشو مب ىكلم ربو هعلطا اذا هبنذ ىلع انالف فقو لاقب ردلمعتسم
 ٠ یارادلافقو لاقب رونلوا ریبعت كما فقو ینلام هک رد هنسانعم قموتقیل ۲ دياتلا

 لاقي رد هنسانعم قمروط هدقايا بونلکا هدشنزو دوعق ( یوقولا ) اهسبح |
 قمردروط هلرسک كنه ( فاقالا ) اعماق ماد اذا افوقو فقه لحرلا فقو |

 | فقوالاقش ردهنسانعم كملإا فقو ینلام هک رو هفقو یا هفقوا لاقب ردهنسانعم

 | قلوامسباو تکاس بوبافطو ردهدر تذل فاقبا هدانعم وب نکل اهسبح اذا رادلا
 ح ۱ . زاو بولیکح ندشیا ییدلشیا افلطمو تکس اذا لحرلا فقوا لاق رد هنسانعم
 | ] فضا هدصبصف مالک و علقاو كسما اذا مالا نع فقوا لاقب ردهنسانعم كمك
 | .دقایا یدآ رب ( فیقوتلا ) ردشمالوا عقاو هدادعام ندربخا یانعم یسهدام
  یرلک دید فقو هنوئاخو هماقا اذا هغقو لاق رد هنسانعم قهردروط بووفیلآ

 ی رالانوناخو فقولا ابدف لعح اذا ةأرملا فقو لاق ردهنسانعم قاط ككزالب
 |[ امهتطقن اذا ءانلاب اهیدب ةأرملا تفقو لاق ردهنسانعم قلشفن كنب كنب هللا هنق
  كمرویک هزالب شلزود ندریکس شلزوس لاغتوت تنم ندنماق كيک هني رغب كيابو

 ءارغ ق نهلعج بقع نم عیاضع اهفلاط ىلع لعح اذا سوقلا فقو لاقب ردهنسانعم
 رد هنسانعم كلبا زاور ندزونو دوخاب ندرومد ءب فقو هناقلقو ءایضلا ءامد نم

 نوجا كمالبا وادجو رغاي بوصب ینئرص نان آواففو هللمح اذا سرتلا فقو لاقي |
 هعبصا اذا جرسلا فقو لاقب رد هنتسانعم قمراک وا هعذوخ ینسونلکتو یرا

 لوقت ردلمهتسم هنسانعم كلبا ناب یک یک رک یربخو مالک رب ثیدلا فیقوتو |
 رونلوا لامعتسا هدنلزنم فیرش صن هدعرش فیقوتو هنس اذا ثیدلا تفقو

 فرط تعیرش صن یبیهلا مسا هک رلربد هیفیقوت هللاءامسا الثم هکر د حراش
 قالطاسب ردلک د زاج قاطع كما | نایلوا رداص عراشنذا ینعب راردیا اجا ۱



 هن ەفولم ىنا وقخ ىر E نالوانیعم هیموب همدآ رب هو هنیقس (ذغیظولا)

 ةفيظو موب لک هیلعلاق, نوجغبدلواهرزواهربتو ردذوخآمندموقم فیظورونید

 هفیظو رونید داتسرو اکا هدیسراف هوحو قزروا ماعط نم مویلاق هلردقبام یهو. |
 اسهنب لاق هلنیتعع ردفظوو فئاظو یعج رد هنسانعم ناعو طرشو دهعو
 ردهنسانعم كلا نییعت هفیظو هبهسک ر ( فیظوالا ) طرشو دهع یا فیظو
 هبهنسئ ر هدننزو هلعانم ( ةفظاولا ) ةفيظو موب لک ىف هلنیع اذا هلفظو لاقي
 لا رد هنسانعم تنواعمو هقفاو اذا هنظاو لاق رد هنسانعم كل نوخیواو قعوا

 ( فاظیتسالا ) همزال اذا هفظاو لاقي رد هنسانعم تمزالمو هزراو اذا هفظاو |[
 تنیعو نصف وأو: ( فعولا ) هبعوتسا اذا هنظوتسا لاقي رد هنسانعم قمالباق |

 بولبک ربا هدنرزوا بوینکج ییوص هک رونبدهرب هجبلاق یغاربط لوش هلیئوکس |
 رص هدشننزو فوقو ( فوعولا ) هلبرسک كواو رولک فاعو یعج هوا رولاق

 فعض اذا لوالا ب ابلا نم افوعو هرصد فعو لاق رد هنسانعم قلوا فیعط ؛

 هنسهچراپ هک دوخاب یکتسوب لوش هلینوکس كنه نیغو كواو ( فغولا ) |
 كغالغوا ےک را نوعا قماعشآ هبیجک دوخای كمامحا ینلوب یدنک هک روید ق

 ره فعط فوغوو فغوو راردا دنب بوکج یروقرا هنتلا یرلنراف كنهكتو
 هلنع رس فغوو تغعزا اذا افوغوو افغو فغب هرصب فغو لاق رد 4:سانعم

 كنءرمه ( فاغیالا ) ادعو عرسا اذا لحرلا فغو لاقب رد هنسسانعم كمر كس
 فغوا لاق رد هنسدانعم كلك بوراو هدنتلآ كرا هدعاج نیح تروع هلرسک ۲

 هحو :یفافیا هدارو فلوم هکر دنرغ لحرلا تحت عاهل دنع تربنرا اذا ةأرلا |
 ناو تې هدنلع هسبا یتسهدام زابنرا یدلبا ریست هلا زاهنرا هرزوا روک ذم

 یسودنک اجاجنکیشلنا هلاطا هدنصوتخ داوم ٌهنافا هیرهوح هدهحاید یدلیا |[
 یسهدام زانرا وبشا هکیدلاق ردهدقلوا رهظم هننازاجم لمعلا سذح نم "از و یند

 تعاح ردندیدبنح نهدنالوا یسینلث هدیدالاهمدقم هلجج زا ردن وثم هدو رایت تاهما

 نه رلانم طشن وزنها و هلن رحصاذا هلا ننه هتیا رو اذک سالا نم را هدساساو هلناودع

 هجرت هرزوا موقم هجو هلفلوا موسم هلییرابع هریغو عاجلا ف هک رطا وهو
 | عرساو ادع اذا لحرلا فغوا لاق ردهنسانعم كغرکس هلنعرس فاغیاو یدنلوا

 راساذا لحرلا فغوا لاقي رد هنسانعم كمارو هلشورو ندا هدنامردو بعتم
 فغوا لاقت ردهنسانعم قلوا روشاغ بولزا رسرف یرو كزوک و ابعتم ارم

 لک ااذا لحرلا فغوا لاقب ردهنسانعم كم ماعط ردق كحهتیو شع اذا لحر

 فغوا لاقب رد هنسانعم قمولوص بودنقراص یاد بلک و هیفکیام ماعطلا نم
 فضغوا لاقب يوما ق زتج یباعل كتابن ا یمطحو ثهل ۳ ر کل
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 1 هکر دذلیا توکس ندهفصاوم حب فلم هکرد مج رقم رد ربتعم بالقنا هدلاحو

  كردیافصو عیشرب نایلوا یدوحوم لام یدنک مدار ردندن,اکحا هیهقف بتک

 ق لوا بودبا كرادنو ارتشا ندیکب نیش لوا هرکصندکدتیا یرتشم اکا ییهسکرپ

 | [ ةفصاولاعب نع یمن ] ثیدحاقو ةياهنلا ىف لاق ردنرابع ندکلنا عي هیرتشم
 1 ةفصلاپ هعاب هنال كلذ هل لبق یرتشلایا هعف ديف هعاتس ٤ هدنع سلام عیب, ناوه

 نوک س تنم دام و یصف واو ( فضولا ) كلم ةزایحالو ظن ريغ نم
 | ریعبلا فو لاقي ردهنسانعم كاتا تعرس هود هل رک كەز ( فاضیالاو )
 هلکنا مادقا بويلقج بود فاضبا و عرسا اذا افاطیا فضواو افصو فضب
 ۱ ۱ (فطولا) شکرلا یف هتفحوا اذا ریعیلا تفصوا لوقت ردهنسانعم كعروب ها ع رس

 ۱ فطو لاقب رد هنسانعم قلوا ناوارف و روکیرکپرکو یرلشاف كمدآرب هلنرتخف

 ۱ كجا لو ندر رومعب و هینبع و همبحاح رعش رثک اذا افطو فط و لعحرلا

 | هحرادقم رب هدننزو هبجو ( ةففطولا ) رصینا اذا رطلا فطو لاقي ردهنسانعم
 ۱ || ردتفص ( فطوالا ) هنم ليلف ىا رمشلا نم ةفطو هيلع لاقي رونید هحاص
 | رعش ربنکلا یا فطوا لحر لاقي رونید همدا نالوا روک ا وکو یرلشاق

 ۱ | هنمو روئلوا قالطأ هثیش نالوا هرزوا ترفو و ترثک افلطمو نینبعلاو نیبحالا ۱
 اإ كفطوا ( ءافظونا ) یر یا فطوا شيع لاقب و طبع یا فطوا مالظ لاقی
 ۲ ] ناجع قاچص یرلکتا ندننرتک كنيرومغی هکرولوا فسو باه لوش و ردبشوم
 | یرومغی رک هلوا هرزوا یهحو ماود یسردغای لوقیبع هلوا شفراص بولوا
 | امام ةرثكل ةيخرتسم ىا *افطو ةباص لاقی نوساوا كرك نوسلوا دنع هصلیخ
  اهلویدتلدن اذا ةكرحم فطو اهبف لافو مقوا اهر طملاط e ةادلاوا

 ۱1 كنلوق كنداد راس و هود و كنآ  هدننزو ريما هليا همجعم یاز ( فیظولا )
 | كجا ی روق دارم ردینیام یرلزید هليا كلب هکر وند هن رب كرهجا كنکجاو
 | قدتسم وهو هفیظو برص لاقي هلندنع رولک فظوو هفظوا یمج ردقح هلوا

 هدنصوصخ كع رو هدررپ پربصو اهریغ و لبالا و ليلا نم قاسلا و عارذلا
 نزرحا ىف یدلا ىلع یوق یا فیظو لحر لاقب رونید همدآ نالوا ناو و یوق

 | هقی رط و هربتو شلرا- طقو شمل هرم قرهوا ذوخأم ندلوا یانعم فیظوو *
 . اضعب اهضعب عب ىا فیظو ىلع لبالا تاجا لاقب هئمو ردامغتسم ةا

 الا و یصف كواو ( فظولا ) رولوا لمعلم هدانعم و ید قاس هک هنن

 | هدیفرمصق اذا ریعلا فو لاقب ردهنسانعم قلق هصق یتغاب یغابا كنهود هلیئوکس

 ۱ باصا اذا ريعبلا فظو لاقب ردهنسانعم قغقوط دوخای قمروا هنفیظو ل راوطو

 | مهعت اذا موقلا_ فظو لاقب رد هن ساتو نوک بولوا عبا هیسک رب و هفیظو
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 ديدجلا تو لوالا هرو طقسو نو بصخاوا فسولا هيف رهظ اذاریهبلا فسوت
 یهنتسنر هدننزو هدع ( ةغصلاو ) هلئوکس كداص و یصف كواو ( فصولا )

 فصولاقب ردنرابع ندکلیانای و دادعت یتعالع اقلخو اقلخ هکردهنسانعم قاثفص |
 هفهوفد و هرزوا روکذء هحو هکرید حراش هتعن اذا ةغصو افصو هفصی ىلا

 لاعتساقرهلوا سا یرلنوب نوملکتم و نویوح هدعب یک هدعو دعو ردراردصم
 ردفدارم هژوک هفلوم نکل ردپا قرف یاب فصو هليا تەن رلضعب و رایدلیا |

 الصا ندراهنسن یکیدروک هلنلوا یوه وخ یاط نالوا بوک زونه و یهتنا |
 ردلمعتسم هنسانعم قلوا ردیک هنلوپ تدار هلهحوت اکا بویلکرا و بوکروا |[

 نسحنم یل هحون اذا رهلافصو لاقي ردا هداجاو فصو یریسو یشح هک ایوک ||
 اذه ةريسلا نسح یفذخاو هحوت اذا رهملل لاق ساسالا ىف و حراشلا لاق ةرپسلا
 ردهنسانعم یلثغصهدننزو لاصتا ( یاصتالا) داجاو یشلافهو یافصو دقرهم

 ةديجلا تافصااب فصتالاقیو فصتاف هفصولاق نوسلوا افصو كركو ءادتا كرك |
 هاکآو فراع هدنصوصخ ناي و فصو یهنسن رب هدننزو دادش ( یناصولا (

 فاصو وه لاقي ردا ناب و فصو یفشاک هرزوا یساضتقم هکرونید همدآ نالوا

 كلام ےسا هکیدید رلضعب ردیبقل كنيرب ندیع تاداس قاصوو فصولاب فراع یا

 ( فیصولا ) ردندندالوا كنآ اصولا ديلولا ن هللا دبع ندنبندح ردماع نا ق

 رولک ءافصو یعجج نوسلوا زبق رکو نالغوا رک رونید هراکتمدخ هدننزو ریما |
 لاق رولک فئاصو یعج روند ید هنیصو هدننوم هکرولوا هاک و هدنژو ءامرک |
 (ةفاصولا) هتمداخ یا هتفیصو هذه لاقد و هتمداخو همداخ یا نالف فیصو اذه #

 هغا راکتمدخ ردرلبما ندنظفلفیصو هلیرمسک كنهرمه ( قاصبالاو ) هدننزوهفاطل |

 قاراکتهدخ رولواردصم هفاصو و فاصبالا و ةفاصولانییافیصو وهلاقی رونيد |
 غلب اذا سماخلا بابلانم ةفاصو مالغلا فصو لاقي رد هنسانعم كعثربا هنسهنرک |

 ردهنسانعم كعشدنافصو هنیریرب ییهنسنر هدننزولعافت (فصاوتلا) ةمدخادح
 یبهنسنرب ندهسکرب ( فاصیتسالا ) نتعبل مهضعب هفصو اذا "یبلا اوفصاوت لاقب
 نا هولأس اذا هئادل اوفص وتسا لاقي رد هنسانعم كلبا بلط یکلیا ناب و فصو
 كمدآ رب و یدناوا رکذ هک رد ردصم هدننزو هدع ( ةفصلا ) هب اعتبام هل فصی
 دارم ینآ نوب وح هليا تفص و یک داوس و لع رونلوا قالطا هبانعم مو هلیناد
 هرانا هلبتهج انعم دوخای لوعفم مسا و لعاف ےسا هکرلردبا هدارانعن هکلب رلزمیا

 لوا یانعم هکربد حراش یک یرلهلک هبش و لث. ردنرابع ندنالک نالوا عجار

 ما هفص هدعب رد راردصم هفصو فصو هدندنع تغل لها رد هدندنع نیملکتم

 تاب و ررقن هدئفص هدنتق نیو ردتافص یعج یدنلوا لامعتسا ید قرهلوا
^a TRنب چه 4  Nنوت سفت و تو صمد است رسم و مورخ ی یو  



 سس

 سس سو د

gig 

 8 هنساتعم كم لاتع رس و هلی د وب هلبرمسک كنه ره ( فاز الا ) رسا اذا الف ۱

Vo 

 رد هنسانعم قمازوا تانو هیلع رو هنار مف اذا ءا الا یف نیل دوما ا

 قمردشوروص یربخرب هدننزو لعفت ( فدوتلا ) لاط اذا تابنلا فدوتسا لاقب
 بوغآ هدنسهبن كغاط یرلیک غاطو هنع تک اذا ربخآ فدون لاقت رد هنسانعم

 7 كواو ( هفذولا ل تفرمشا اذا لیلا قوف لاعوالا تفدوت لاش رده:تسانعم قمقج

 هدننزو یانگ ( فذولا ( لوس هنیدناز ل كناوسن لحق تن هم لاد و

 | . لاساذا یناملا بابلانم افذو هريغو مصشلا قذولاقب ردهنسانعم بما نالبس هنسنرب

 ۱ تیدلا هنمو روند هننروهظ زونهو هنلوا كنهنسنر هدننزو ناس ط نافذ ولا )

 ۱ (فیذوتلا)هناعرسو هنائدحیا [ ةنيدلالا هجرخم نافذو دعیمماب مالسلا هيلع لزت ]
 یرازوماو هجقبص یرلعدآ ینلاص یتلاص هدننزو لعفت ( فذوتلاو ) هدننزو لیعفت

 كعروب زبت زت لوق یلع ردیشیوروب اداو وهز هکرد هنسانعم كروب یرهدانب وا
 [ هببکنم رحمو وطخلا براقم یشع ناك اذا فذوتیو نالف فذؤي لاقت ردهنسانعم

 هدننزوفرص ( فرولا ) روند هرکذ هدننزوبارغ ( فاذولا ) عرسیوا ارتختم
 قلوا یوق هکلوک هدننزو فوقو O هدا زو درو ( فيرولاو )

 دتماو لاطو عستا اذا افوروو اف روو افرو فر, لظلا فرو لاقب رد هنس انعم

 . هلیرمسک كنءنمه (فاربالا ) رونید هنبرلرب هقفوب كنيرارانک رکج فروو
 فرویتعع فروو للتلافروالاقب ردهنسانعء قوق هکلوک هرلنو (فیروتلاو )
 كلوب یربو هتصصم اذا هنفرو لوقت ردهنسانعم قمروصبوما یبهنسنرب فیر ولو

 نبت روند هنامص هدننزو هبث ( هفرلا ) اهتمسق اذا ضرالا تفرو لوقت ردهنسانع»

 هروکه ناي كحراش روند هنتوا هزا ولتوار مو بال هدننزو هدع ( ةفرلا ) هنسانعم

 | (فیزیلور هلیئوکس كنهمح* یاز و ىح كواو ( فزولا ) ردلوقنم ندردصم
 زو فری لحرلا فزو لاقب رد هنسانعم كلا تعرس و هل هدننزو فرو
 فزو لاقي رولوا یدعتم و مزال هلغلوا هنسانعم كءردوا و عرسا اذا اش زوو

 ات (فزاوتلاو ) هدنزو هلعافم ( ةفزاولا ) ردهنسانعم فا: زا ( فیزوتلا )
 ۳ هدنبح ر رلقبفر هعن رد هتسانعم كعثزود هبناخ هناف راع هحرارب هدننزو

 اواو ( فسولا )تاقفنلا او دهان اذا اوفزاوئو اوفزاو لاقب رلردیا هينا هدرغسو

 ر ااج هدنسبرغصو هدنغلیوا هدقدنلوا بوروم كي هود هلیئوکس كنبسو یهف
 زو لعفت ( فسوتلا ) رولباپ هنس هدوک نوتب هل رهدیک هکرونید هرافالثح نالوا

 هود و رشش اذا "یفلا فصوت لاق ردهنسادعم قلتوص یغوبق بویلواق هنسنر

 رد هنس انعم قمالتج بولب راي اصعاج یرلب رغص و یرلغلیوا ندنکلزوع« كب
 . الاقب ردهنسانعم كفلیوت ندیکی بولیکود ییون یکسا هلغملواط تیاغب لوق ىلع

 توسف  ۱
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 هل رک كمیم ( فاعلا ) اهکرابم یا لبالا فحاوم لاق روند هرب یقحاتب هود |
 ( نافحاو ) اهکربمقرافتال تناک اذا فاح ةقان لاقب روند ۵ هقا نایلربا ندنغاتب

 هشال هاروا هکر دبدآ عنصوم رب هدهکم هدنزو ریما ) فیحو ( ردیدآ عصومر ۱

 ( فخولا ) روند ههود لوزهمو قی رآ هدننزو مظعم ( فحولا ) رلرديا اقلا |

 یبباعل یلتج وزل بوکود یکجج مناخ هلن وکس تهمجم یاخو یصق ك واو
 تارو جزلت تح هرم اذا افخو هفخ یمطخا فخو لاقي ردهنسانعم قمرتح

 فخو لاقب رولوا ىدع-تمو م زال زد هنسانعم قمقح هسقن یاعل روك ذم
 فخو لاق رد هنسانعم كمليا دای هلع رکذ یدآر و ج زلت اذا یہطخلا

 ه داوا یانعم هليا فخو هلل سمت كنهرسه ( فاخنالا ) حبقب ه رکذ اذا االف
 كلبا تعرسو هفشخو ىنعع یعططا فخوا لاش ردف دام

 یمطخ هدننزو هنیفس ( ةغيخولا ) عرسا اذا لح رلا فخوا لاش رد هنسانعم
 (فخولا) یمطخانم هنفخ واامیهویمطا ةفیخو اهماغل ناک لاق روند هنباغ

 | ینا هسک نکود یکعج ماخ رونلوا قالطا هیسک نادا و قجل هدنزو نسح
 | لحرلاش یدنلوا قالطا نوه؛دلوا ردا طلخ یننالمهم یدنکیک ییدلیا طلخ

 بارعا هنوکر فخوم و یمطلا فخوب اک هلز فخوب ینعی قجا یا فخوم
 | هلککود غاب فاص هنبرزوا هرکصندکدزا هدوص یتسیروق درغوب هکردیماعط

 هلدءاق هنءاف ییامرخ دوخای روند هنشا جالو نالوا زسنا لوقییع راردبا بر ۲

 | كرلهالجو روند هوص نالوا بلا یروماچ فخومو ردماعط یرلکدتیا بدتر
 هدننزو هرم ( ةفغولا ) رونلوا ریبعت لبشخ هک روند هراهآ یرطدروس 8
 لاکنا ( فاخالا ( روند هنسهلوقم نز هروح و ههطناح شملکید ناو

 تنخوا ىلصا كنو و تلژ اذا هلحر تفخا لا رد هنسانعم قعاق قيا هدننزوآ

 | ردهنسانعم قغآ بوبرا یعای جا هلنوکس كلاد و ىح كواو ( فدولا ) یدیا

 | ءان الا فدو لاش ردهنسانعم قذاطو لاس و باذ اذا افدو فدب محلا فدو لاقل
 هلقا اذا ءاطعلا هل فدو لاش ردلمعتسم هنسانعم تكمرو كرو راو رطق اذآ

 | روند هلاتساج لشي ع هدننزو هنیفس ( ةغىدولاو ) هدننزو هرغ ( ةفدولا]
 | (فادولا) رونبد هنیدناز ملل كناوسن و رونید هننوا قجیادنب هلناصف ( ةفدولا
 | نوصکیدتبا نالیسیسهلوقم یذمو یم نددنک رونلواقالطا هرکذ هدننزو با و
 اه طقتسا اذا ةمعلا فدوتسا لاقب رد هنسانعم ققلماط یتغاب جيا ( فاديتسالا
 ٠ یتسهنم كراو هنع ثح اذا ربخا فدوتسا لاش ردهنسانعم كللبا شيتفت ربع

 لحرلا *ام تغج اذا ةأرملا تفدوتسا لاقي. رد هنسانعم كمل لا عج هدنجر نونا
 ۱! رد هنسانعم كذبا عالطا هنتيك و تيفيك بوردلاف ینغابق كنباق دوس و اهج
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 [ هفحوا لاقب رد هنسانعم كمروب هرزوا روب نم هحو یب هود دوخای ینآ هلل رسک |
 لاق رد هنسانعم قلا یتلک وک كمهاع قشع ( یاصتسالا ) فیحولاب یرسا اذا |

 كن هلمهم یاحو یصق هلواو ( فحولا ) هب بهذ اذا هدآّوف بلا فحوتسا

 رعش لاقب رد هد هلنیتعفو رونبد هجاص نالوا روکو قوچ بولوا هايس هلّتوکس |

 نی ماع فحوو رونید هنبدانق شوق قوج یب وتو دوسا ربثک یا فحوو فحو |

 تابنلاقب رونید هنابنولتوار طو بات ېک یکر کش اق هبوصو ردیدآ ىج كن هسک مانلیفطلا |
 لاقب رد هنسانعم قمروا هرپ یتهیدنک ناوبح رب دوخای مدآرب و نایر یا فحو |
 لوقت رد هنسانعم قلوا نیقب و ضرالا هسفنب برض اذا افحو فع ریعبلا فحو |

 لاق رد هنسانعم قلوا نامهمو لبزت اکا بویلزوآ یهسکرو اند یا انم فحو
 اذا هيلا فحو لاقي رد هننسانعم كلا تعرسو انب لزئو اندصق یا انیلا فحو

 فحاوو فح و حانح لاقي رونید هدانق قوج بوتو یکلی ( فاولا ) عرسا
 راشباف نالوا یرلغابكنسهشوک ترد هک روند هبهغوق لوشو شیرلا ریثکلا یا |
 هفاطا ( ةفاحولا ) ردبدآ منضوومرب فحاوو هلوا شلاق هلسیکیا بولي ری یسیکیا |

 رد هنسانعم قمل وا ناوارفو روك جاصو توا هلی كواو ( ةنوحولاو ) هدننزو
 رزغ اذا عبارلاوسءاخا بابلانم ةفوح و ةفاحو ف-وو ردشلاو تابنلا ف-ولاقی
 ینعب ا نکل روند هرب ولشاط هرق هدننزو ءارج( ءافحولا )هلوصاتئاو

 ولفا ربط لزرفو هدننزو یراعع رولک قاحو یعچ هبلوا قاشاط هراق نالوا دروب

 یعع كيف ( فحولا ) *ارج یا ءاضحو ضرا لاشب روند هض را
 لیغ او همدآ نایلوا یسهنسن كحهدبا رتاعت ندنسهلوقهرداچو جاغا هلل رک كنا- و

 هکرونبد هنغانب هود لوشو رونبد هود نابلوا یحهیلیا مارآ یک ینلآ همرواو
 رودا برطع۰ ندنکیدمر و تحار هب هود ندبا كور هباروا هلغاوا قف اومان

 ۱ 9 ) فیحو ( كرابلا فح وب ناک اذا فح وم خان« لاق هل وا رردلاق كياج

 2 رز ا ینرف ناخ مات لیفطلا ن صاج دوش لیقع ه ارو

 يجب رونید هبابق هایسو انوص یا ةفحو تعج لوقت رود هسس هلرصف ك واو "
 ا ریقلافاحو ) ردیعمایسرفكن هسکما سالحن ةئالعو هل رمسک كواو رولک فاحو
 وردلاق یتسیدنک هود دوخای ناسنا ( فیحوتلا ) ردعضومر هل رسک كواو

 !تعرسو ضرالا هسا برن اذا ریعبلا فحو لقب ردهتسانعم قءهروا هر ۱

 رد هنسانعم قمروا هلکنکدو ع رسا اذا لح را فحو لاش رد هنسانعم

 فحو لاقب ردهنسانعم كمك هعقوج ینیاپ نابرقو اصعلب هرض اذا هنحو 1
 و هتسانعم كما تعرس یخدو هل رك كنم ( فاحالا ) هرفو اذا رو رجلا
 ؟ ردیعجب كفح وم هلیصف كي ( فحاولا ) ع رسا اذا لج رلا فح وا لاقي



۱ 

 دلو 3 تا E ةا 1 دقع ا او از هیلع

 هبیم ركب ندنوا ىنعي فيلو فلاو فيلو ةئامو فينو ةرمشع لاقي رونلوا قالطا فیت
 ردقهجراو هدفع رکید نددتعرب ردق هزو تح هج راو هزوتوا ندیمرکی كاذک |

 ىلصا كنسهلک فی وبشاو ردهمدوب ید هتوا ندکیو ردق هکب ندزو كلذک

 ناسحاو لضف فيو یدنلوا ماغداو بلق های واو هدننزو لعیف یدبا فوت
 ندنرد هداوقرب عصب هک هتل ر ونلوا لامعتسا فیت ردقهجوا ندرب و رد هنب رلانعم |

 نفلوا لامعتسا فیت ردقهلوا دقعندحوا هد هداحآ سپ رد ردق هج راو هز وقط
 لاتسا فی ه دنرلهئوا ه دقدراو هلوا دقع هک ات رونلوا لامعتسا عضب هدرلاروا |
 كف ٍوم هکر بد ح راش ی دننلوا طسد ه دنلحخ یالثحا تكنيبهدام عضب و روئلوا |

 ردحرصم « رزوا قلوا نحل قیفخ نان یقب هدسذبنو ردیلوق دربم یاب ۱

 هنفارطا ب ولسک و و قا ی رق و هنسنر هریک تنه ( هو ] ۱
 فربشا اذا هيلع *یفلا فانا لاقي رد هنسانعم قلوا یرشم و هلاوسح |

 ( فینلا ) داز اذا هیلع فانا لاقي رد هنسانعم قسلوا هدایزو هيلع |
 ندملاعا نعت رهش هدنعو ردیدآ تكغاطرب و رود هبهتسن دلبو یلاع هدن زو بح

 ( ةغينملا ) رديدآ هعلقرب ندنلاعا ى هدني كلذك ردیدآ هعلق ر هدغاط مان ربص
 لیعفت ( فیینتلا ) ردیدآ كی وصرب هدندروب یسهیبق می هدشنپب هما هليا دج
 هفانا یرهوح داز اذا هيلع فیت لاق رد هنسانعم قلوا نورفا و هدای ز هدننزو

 باوص رد شمللا دارفا صوصخم بیکرت نوجا رلنوب هلی و ىلاي ینرلهدام فیبثتو
 یرهونح هک رید حراش رد واو یعوجم كرل هداموب ارب ز ردزیمرت مز نالوا _

 ىح كنون ( فیلا ) ردشلنا عابنا هلیلخ ماما هتشب ندنکیدلیا رظن هن راظغل
 اذا ثلاثلا بابلانم افین لحرلا فرن لا ردهنسانعم قلوا ناربح هلینوکس كناهو

 یلاعت هنوعب رج ريح
 جاس یکلوج هلیلوکس كنهثلثم یاو یصف كواو ( فتولا ) (۰ واولا لصف » )_

 ۳ اهل لعح اذا اغنو اهفی ردقلا فثو لاق رد هنسانعم تكمردن هرزوا یعایا

 ردقلا فو لاقي رد هنسانعم فو ) فيثوتلاو ) هل رسک كن ه ره ) فاثبالا (

 دواو ( فيحولاو )هلبنوکس كيجو ىح كواو ( فجولا ) اهفئو ینعع اهفتووا

 رد هنسانعع قلوا برططم بونربد هنسترب هدننزو فوفو ( فوجولاو )

 ا کا ھا هک رونبد هنشب ورو دنوکر كن هودو تآ فبحوو فحوو

 سرفنا فحو لاق یک یریکر اب لزتم رونلوا ریبعت قمقلاق هکنل هکر دیس رو
eelوهو قواو  EARهز ) فاجالا ( لبالاو لیخا ريس نم  

 ر س س ےک هک حم مه رس ت ت اج س

 برطضصا اذا افوحو و افیح و و افحو فج ۶ یشلا فحو لاش يک یسمانب وا لر 7
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 TR هدن روب كنهود هک ردضمرب لوق ر یا ثرح هدنرب یر لکدید ناتفکت ۱
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 فاکن ( فوکنلا ) رارید ىضرح هلربنز و ردنا كاله تعاسرد بولوا |

 هدن رغو كنهود ) فیکتالا ( رد هفوکنم نوم روند ههود شمارغوا هفتلع

  ابنافکنترهظ اذا لبالا تفکن لاقب هنسانعم كمرواب رلي موب یرلکدد فکن |

 | ندا روهظ یرلیموب هدرخ هدرخ هدنزغوب هلیس هینب لعاف مسا ( ةفکنملا ) |
 قحج هنلوا تیجو راع یمدار هل رک كن هزه ( یاکنالا ) روید هر هود |

 تربضح هنع فکتتسداع هته زن یا هتفکنا لوقت رد هنمانعم تایا هزت ندهنسن |

 یالعاو لحا تاذ ندنافص صیاقنو ندهابشاو دادنا فاکنا هدنتهح العو لج قح |

 لاق ردشانا تراشا هشدح وّتشا هلکنو فوم ردنرابع ندکلیا سیدقنو ه زنت |

 نم هللا فاکنا ] لاقف هللا ناعس لوق نع لگد مالسلا هيلع هلا هنمو ةياهنلا ىف |
 ۱ را دام کلوب زو لعاع( فک انبلا )هب دو ههب زن یا [ هوس لک

 ۲ فدنتسا لاقب رددت انعم ناکا ) فاکنتالا ( ها رواعت اذا مالک لا اکانت لاش ۱

 ۲ قلو ند روقرا هنب هدر قشمو هرکصندقدلق یوا یزباو ریکتسا اذا لحرلا ۱

  هدننزو سلح ( هفتم ]لوس ا ماا درزا تنفس ا لاه ردهنسانعم |
 هنسانعم یلاعمانس رونید هک روا كسکوب هدننزو فوج ( فوثلا ) رددآ مطومرب

 ییدسک ك نیچناتخ ندروک ذم ناز مو رونید هنبشاز مل كناوسنوردیعجج فاونا |
 | وانوص یا افون تعم" لوقت رونید هنسس نالترص لوق ىلع هسسو روند ۵هراب

 نم ىصلا قان لاق هنسانعم كءا دوس ند 4۶ رولوا ردصمو حبلا توص وه

 ریعبلا فان لاقب رد هنسانعم قلوا دنلبالاب بولسکو هودو صم اذا افوت فون ىدألا

 ىلاكبلا هلاصف نب فولو ردیدآ نطب ر ندنس هلیبف نادمه فونو عفنراو لاط اذا

 فرشمو هلاوح هنفارطا بواسکوب هنسنر فونو یدا قشمد ماما هکر دندنبعدات

 ا كنهیتح یاب ( فونب ) فرمشا اذا فون هيلع *یفلا قان لاق ردهنسانعم قلوا |

 ۲ ردیدآ عنصومرپ پیرق هنلابج یسهلسیبق یط فونت دوخای فونت لوق ىلع هلیعف |
 ۱ ردب وبن ترضح عبار دج ( فانم دبع ) ردبدآ منص رب هلیصف كيم ( فانم ) |

 را رید یفانم هدننبسن ردب رد كنهالفو رضاغو كيلطمو كسعث دبعو كعثاه |

 مع هنسهشیدنآ سابتلا هب وللثم سقلا دبع نکل یدبا كعد یدبع هوا سابق |
 ۱ ردبدآ هب رقر ه دنسهکلوا رصم هلیعف كيم ( فونم ) ی دنلوا لودع ندسابق |

 فای ةفانو لجج لاش رونبد ههود نالوا دنلب الاب هدنزو بانک ( فاینلا )

 ۱ قاب هدنن زو دادش ( فایبلا ) یدبا قاون یلصا كنو و عافنرا ىف لی وط

 ۱ هدننزو"سیک ( فیتلا ) هدننزو لاعیف ی دیا فاویل یلصا كنوب و رد هنسسانعم |
 ب وه لاقیو فتو ةرشع لاقب ردهنسانعم هدایز قنرآ ردزناج هلبنیفخت كلايو |
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 رد هنس انعم قشروا هشاب هلحشف هک یک هفقانم رولوا ردصم ندهلعافمو باقنقیا

 یرلکک ندفلنویز هدننزو م رکم( فقنلا) سآرلایلع فیسلاب هبراذع اذا هفقالاقب
 هلنینهف( فكتلا ) اییدابیا ماظعلا فقنم لحر لاق رونید هبسک شمررولب اجاج

 لاقي رد هنس انعم كما عانتما ند هنسنر یشان ندن وضو رک دوخاپ ندئیجو راع

 قاق یربت ند هنسن رو عنتماو هنم فنا اذا عبارلا بابلا نم افکت هنع فك "

 لاقب رد هنس انعم قعرغآ لا كلمدآ رو هنم ًاربتاذا هنم فکت لاق رد هنس انعم
 هد ر نالوا هدنغل ارا كننشموب قلوق هلیحوا هکجهدهرهجوعحو ابیاصا اذاهدب تفکن

 كف 6و یحف كن ون ) ففكلا ) رد هفکن ید رفع روند هریرمو و هرز هدرخ

 لوالا بابلا نم افکت هنع فكت لاقي ردف دار هدلوا یانعم هلا فکت هلل وکس

 عطقنم ندب دنک رومغب دار هک رد هنس انعم كليا عطق یر ومغیو فکت ینعع
 كنع عطقنا ىنعي هتعطفا اذا ثیغلا تفکن لوقت ردیبک كلا عطق لوویو ردقلوا
 فال ثیغ مهلوقو هعطقاامیا نیموبو امویراسدحا هفکنامو فکنال ثیغ لاو

 یصح الو عطقب الو هرخ آ غلب ال یا فکنیال شیحوا رح لافیو عطقنبال یا
 رد هنس انعم كميس بول اچ هفرط رب ند زو هل قمر ینشاب زوک ناقا فکتو

 كليا لو دع ند هنسن رب و هعبص اب هدخ نع هام اذا عمدلا فکن لاق

 هرکصذ دک دتبا بئ اغ ین زا كمدآ رو لدع اذا هنع فكن لاش رد هنس انعم
 فک لاش ر د هنس انعم كمش ود هنب زا ب ول و هب هدر قشم و

 ( فک انلا ) ارثا یدوبال ضرالانم اغلظىلع اذا هنال لهس ناکمیف هضرتعا اذا هرثا
 عانتما ندهنسنرب یشان ندنوخو غامد دوخاب ندتیجو راع ردلعاف ندنظفل فکت

 : ریمار ندنسهلیمق ريجو ردىدآ عضومر هدننزو عن ) فكتب ( روند همدآ ندآ 0

 | (فیکت موب ) ردعضومر هدنس هیحان لب هدننزو ریما ( فیکن تاذ ) ردپسا
 مدرهنمیهنانک ونب یسهلیبثشی رق هلفلواه رار هدنآردروهشم موب ر برعلانیب

 ردهنسانعم كمل سک ن دنسودنکیعبكعهک یرومفبیخد وب ه دننززولاعتفا(فاکشنالا)یدلیا

 بولوب هنب هدر قشعو یزبا نالوا بئاغ و هتفکت ینعع ثیغلا تفگتنا ل وقت
 لقن هرخآ ضرا ندضرار و هفکن ینعع هرنا فکتنا لاق رد هنسانعم كمروس

 ضرا ىلا ضرا نم اوحرخ اذا موقلا فکتنا لاق رد هننسانعم كلا ج ورخو
 تلزوح یکوب كيياو لام اذا هبلا فکتنا لاقب رد هتسانعم كلا لیم هشسرب و

 كفاکو یصقو یعط كنون ( ناتغكتلا ) ثکتنا اذا لبلا فکتنا لاق رد هنسانعم

 هنب رلکک هکج یرویس ییا ندنرلنهح لوصو غاص كن هقفغنع هلناصفو هلبن وک
 | هب هتسکا كنفرط تسوا كنهکج هقفنع و رولوا هدنس اهننم كنهکح هک رونی

 كنود هکردیمسا مرورب هدننزو بارغ ( قاکنلا ) نع لبق هدنآ هکردب رب رول

 ( ۸ ] تل
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 هليا فقن رک تلمبه ( اقتالا < هه ادا نع لظنلا فقن لاق
 | قەرقح کالا هيسکرب و هفقن ییعع لظطنلا فها لاش ردفدام هدربحا یانعم

 ] هکرکجو هخم حرضحسن مظعلا كتبطعا ىا ملا كتفقنا لوقت ردهنسانعم كيك نوجا
 ۶ هیف هنعب رثکا اذا یداولا دارج لا فقنا لاقب ردهنسانعم كعوک هطروع قوجەرب
 | لظنلا فقننا لاقي ردفدارم ه دلوا یانعم هليا فاقنا ه دننزو لاعتفا ( فاقتنالا )

 ادا *وقلا فقتنا لاقي رد هنسانعم قمرقح همشط بوکج یبهنسنرو هفقنا ینعع

 | هنب زوب رق لهجوا شلزا هدننزو ربما ( فیقثلاو ) ( فوقنلا ) هجرخسا
 وله هدرخ فوقنمو فیقن عذح لاق رونید هنکدزوا یعاغا شید روقو رونید
 ۱ رونبدهبسک شمرارص یرکبو قیرآ یسهرهج لوق ىلع روند همدآ .لجزآ یتا
 ۲ نبع دخاو هرفصلاو هح ولا اضلاوا حلا لییلق قیقد یا فوقنم لج ر لاق
 ¦ فیفا یا قوقنم لج لا روند هب هود كکرا فیفخ یرارمط نوی یرلکدید
 هباد ی رلکدید هفقنم هدنکر ت | رهاظ روید هش نو زو فيمتو نیع دحالا

 | كنون ( فقتلا ) رد ذ وخاف نشا كنمزوکذ م *یناغم هک ردیف هف وقنم قلق
 رد راج هدهلبصف كنون ر ونید هنسب روا شوق شمقح ند هطروع زونه هل رسک
 هک ندنظفل فیقن هلی كنون ( فقنلا ) رولوا ردصلاب همت هدن ر وصوب
 باتک ( فاقنلاو ) هدننزو دادش ( فاقنلا ) ردعج روند هکدزوا شعدروق
 رد:دنسانعم هنعب فقن رونید هبسک یحاص رظنو رکفو رییدنو یار هدننزو

 مربع ه دشن زو دادش فاقنو رظنو رییدن وذ یا فاقنو فاقن لح ر لاش

 فاقت لئاس لاقي روند هنالوا نوکشود هکمالبد لوق ېلع روند هب یاد

 ندنلحم ییایشا ىعیدل و اش ضعبلا دنعو لاّوسلا ىلع صي رح وا م ربم یا

 یا قاقن صل لاش رونید هب یرغوا نالوا رولآ بورافچ هاب
 كحاغا شملنوب هدننزو دعقم ( فتنلا ) هيلع ردشام فقش
 هتح منی مل اذا افقنم هبف هلرتو دوعلا راصلا تحس لاقي روئید هنن و شماملن وب

 رطاق هب وک رو رونید هنن ورب كشوق هک ردیف دارمو هدنن زو راقنم ( فاقتلا )
 هاکزا | رود هنکیک یر روناج كحوک سنحر لوق ىلع روئید هنغج وب

 هفصو هزوک شم رازق هلکع رو ناق ( ةف وا ( ردقح هلوا هرهم دغاک وز

 هدنس هبت تكغاط هتاف ( ةفقنلا ) نانرجم ىا نانف وقنم نانیع لاش رولوا
 روئید هنطبخ كلبیا هدننزو هط ولغا ( ةفوقنالا ) روئید هر قح ور وا نالوا

 ردنرابع ندلث ییدکج ندیکی هرکسندکد روتبهدکیا یغوع نالوا یسهدام كابیا
 یفاقتلا ( هب را هيت كئايو كليس روذلوا ریبعت موبوس هدنناسل یرلناوسن هرمُوط

 او فاقن ىف نالحرلا ءاج لاق رد هنس انعم هەق رطو بولسا هدنن ت زو باتک
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 هللا ر قشەو هلی تس هیث لوعف» سا ۱ ( فعتنلا ) هرم لا ۱ هکر اذا , دلا فت

 دحملا وهو فهئنلا ىلع ادعاق هتیأر لوقت روئید هروئسو دح نالوا هدننب تشرد |

 تنعسق نوبقو هد هلیصف كن همجعم نيغو كن ون ( فعنلا ) لهسلاو نزحلا نيب
 شلد الصا هیوص دوخاب ردهفنن ید رغم رونید هرغج روق ندا ثدح هدنرلنورب
 ندرلکحو یس هلوقم ءاسفنخ دوخاپ رونید هزغج روق قآ نالوا لصاح هدکد رکح >-

 یس هلوقم كوع“ یروق نافیح ند ورو رونید هرغج روف یرکوب نالوا علسنم ۱

 ۱ ردندرل انعموب یرلب اطخ هفعناپ همدآ یرلکدتا راقعسا ءلرلب رع روند هب هلضف

 هلیسادلق بون انوا كنا هکرونید هکبک لوش نالوا هدنجوا كنکیک قاکی هفنئو
 هلنیتصف ( فنثلا ) رونید ں اتفغن هنک هدفرطیکیا رولوا ضراع قیرسغآ همدآ
 رد هنس انع قوا قوج ینجروف یرلکدد هفغن هدنرلنور كنويقدوخاپ كنود

 كنافو ىح كن ون ( فللا ) هفنن رثک اذا مبارلا بابلا نم افغن ریعبلا فغن لاقب |
 اهرذیاذا لوالا بابلا نم افن ضرلا فن لاقي رد هنس انعم ككا مختهرپ هلیدیدشت "

 ) فیفثلا ) هتففساذا قیوسلا تعفن لوقت رد هنس انعم تملا فوغس یهنسنر و

 كحهبلا قیوس هللددشت كنایو كنافویصف كنون ( ینلا)ردیفدامو هدننزو فیفس

 ندنغ اربي امرخ هلا» ( ةيفنلا ) رولک قافلن یعج روند هنس هلوقم هرغسو هباق

 هدن رلنزو یېنو هیبن روند یخد ینفنو هبغناکاو رونید هب هرفس یرکد شم روا
 ردهنسانعءهاوه هدننزو فرفر ( فنغالا ) ردیاب لثعم یرارکذ عقوم هلرلنوو
 كغاطو روند هغر واو هغلشوب نالوآ هدنغلارا اط یکیاو روند شو اقلطم

 کید ندن نغا كن ويقو رولوا زودود هدنز رط راوید نیلا هکر روند هنشاپ

 یسد هروب كح هديا طوبهو دوعص هغاتطو روند هنلایر هحک راو هند یرغوط

 هنمل او هننزو یغ اشا كب كد هند ندنس هیت كراودو روند هدنمل اپ

 رونیدهناب ايب ل وچو ردب دآ عصوم ریو رونید هنغل ارا لوڪ هلا رو ر ونید
 مان ىلع ن لبعد فنشنو ةديعب ة زافم یا ادبعب افتفن انعطق ل وقت

 هد زو قشافش ) فنافتلا ( ی دا یسهدنناوخ هک ردیعا یمالغ 2 رعاش

 یا دیکلاو رادلا فناش لاق روتيد هند رایحاونو فارطاو هنب رل يق كن هنسن 11 |

 هغامد ییسهب نالک « ر ز وا غامد كشاب هدا زو فقو ) فقللا 3 امهیحا ون زا

 هلیسهلوقم تنکدو قارزح دوخای قمزوا دش هديت لوق ىلع عا تسکش هجراو 1

 غامدلا نع اه رسک اذا لوالا بابلا نم افقن نالف ةماه فقن لاق ردهنسانعم قءروا ۱

 ةنییملا فقل لاق رد هنسانع» تكلد هط روع و اصع وا ج رب وا برض دشا اهب رضوا

 اذا بارمشاا فقن لاقي رد هنسانعم قغاقوص لوق ىلع ققلروط یبارمشو اق اذا |

 ۳۱ هنسانعم قءرای ردق هعن ر وک یکدرکح ج یفزو رق لهجواو هح موا هاڪ ۱
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 ها هتسن ر زو هق اطل ( قاتل ) يدعم ومر هدنزو روبص ( فون ) |
 قن اذا سم الا بابلا نم ةفاطن "یشلا فظن لاقب رد هنم انعم قلوا ه زیک ابو |

 فیعونمادک اب هلنهجوب یتنیا فیظن یشلاقب ردفصو هدننزو ریما ( فیظنلا ) ۰
 ' یا لبو ارسلا فظن لحر لاقي رونلوا قالطا لبو ارسلا فیطن همدآ ج رفلا

 ٠ لاقي رد هنس انعم قلق هزيك ابو كاب ىب هنسن رب ( فیظنالا ) جرفلا فیفع
 اإ رد هنس انعم قوا كابو كماكاب هدنن زو لعفت ( فظنتلا ) هاقل اذا *یفلا فظن |

 | لحرلا فظ رد هنس انعم كم روتس وك كك اب هلفلكتو فظننف هفظن لاق

 بولیس رد هنس انعم قلا هما ىب هنسنر ( فاظنتس الا ) ةفاظنلا فلکناذا
 قفوتسا اذا جارحلا نم هیلعام یلاولا فظنتسا لاقب رونلوا ريبعت كلا لا بورویس

 هلن وكس كنيعو ىحف كن ون ( فعنلا ) هلك «ذخا اذا *یفلا تدتغنتسا لاقیو ۱
 نالوا هدننب كغاط هللا هرد هک روند هرباب كح هنبا ههرد ندنرب پرمص كخابط
 دزیشنلاق ؛زر هدسیک هک روند هنکوا نالوا *كر هجا كفلم وقو رد هبکنا مروحوا

 زا نالوا رکذ هبرسک كن هزمه ( فاعنالا ) هدنن زو لابح رولک فاعن یعجرلشب
 ۱ فاعتلا ىلع سلح اذا لج لا فمنا لاقي رد هنس انعم قم روتوا هرزوا فعن

 اإ لاق راردبا دارا نوحا دیک ات ینسهلک فاعن هدنن زو مکر ( فمنلا ) فاعنلایلع
 یاس كبح اص هک ندنتهح یشحو كش وب اب هدنن زو هرم ( ةغعنلا ) فعن فاعن
 كندوک هلئاصف ( ةفعنلا ) رولک هنئرص كغايا روند هنبزو ځا كنسهعصت ردیزو

 هلی لاقب ردبا ثدحت ندجازم داسف هک رونید ةیموب داف اصاج نالوا هدننا |
 روید هنس هح راب یرد نانلوا قیلعت هنسو رم كن دواههودو ةدساف هدقع یا هغعن

 هل بودا لید ید ق ر رانک هک روند هنس هلصف تكنتسوت روا رع” لوفیع

 روبص ( وعنلاو ةفع انلا ) رونید هنکیا كس ورخو رانیوا بوئلاص هدنس وریک
 نذا لاقب رونید هنلوق كش ودو قناص هلیس هینن لعاف سا ( ةعنتلاو ) هدنن زو
 . هنبرپ نالوا ناسا هکع روب كغاط مای هفعاو ةيخ رتسمیا ةفنتمو فوعنو ةفع ان

  هلرلغ اط هلیصف كوم ( فعانلا ) اهدافنم كالسیا ةنقنا ةغعا كلس لاق رونید

 لاج لا فع انم تدب لاش رولوا هرکنک اج اج هک رونید هنیرل هبت یرویس
 ییءن فیعط لاقي رولوا عابنا هنظال فیعض ( فیعنلا ) اهخ راعش یا
 یر ره نوا قم راو لوا ندن رب یرب هسک یکیا هدننزو هلعافم ( ةغعانملا )
 ۱ نیش رطق اکیا هبف هثص راعاذا قب مءطنا هتفعا لوقت رد هنس انعم كمك هلوب رب

 ا یا رد هنس انعم كمرولب هدننزو لاعتفا ( یاعتنالا ) رخالا قبس ایه دحادیرپ
 لا ردهنس انعم قیشجهر ی رلکدید فعن نانلوا رک ذو رهظ اذا یک ارلا فعتنا

 افعن یفترا اذا لحرلا فعتنا

 حد سس سو ین تیم ی ی و ی ی
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 لالنعا ريغ هقب رط ةف یناخیال یا اروحالا ىشخال ةياور قف اماو هلظبو بلف ۳

 هدنید كنه رق اي كنهغوق یخدو هدننزو همام ( ةفاطلا ) قب رطلا نع روجلاو
 هب هب وک هدننزو همه ( ةفطتلاو ) هللاصف ( ةغطنلا ) روند هنسهيق وص نالق
 نالوا تكحوک دوخاب ر وئید هب وا رادنآ و یاص لوق ىلع هنسانعم هط رف روید

 قفقاط هب وک هدننزو لغت ( فطنتلا ) هلنیتعف ٍرواک فطن یعجج ر ونید هن وا
 قلوا هدولآ ب وشال هب هنسن ر و تطرقت اذا دا رلا تفط لاق رد هنسانعم

 فطنت لاق رد هنسانعم قع وط ربخو ملت اذا لح رلا فطنت لاقب رد هنسانعم

 زرقن اذا هنم فطن لاق رد هنسانعم كملنا هزنت ندناروذاقو هعلطت اذا اربخ
 ةط رقم یا ةفطنم ةفيصو لاق روند هزق ول هب وك هدننزو همظعم ( ةغطنملا )

 هلت هلي كنون ( ةفوطالاو ) هلیصف كنون ( ةفاطنلاو ) هلنیتصف ( فطلا )
 عبارلا بابلا نم ةفوطنو ةفاطنو افطن لحرلا فطن لا ردهنسانعم قوا منم

 ! ردهنسانعم قلوا هدولآ هللا هصیقنو بیعو ةبب ر ما اذا را ءانب ىلع فطذو

 | لاق رد هنسانعم قلوا هاو داف هنس رو سوت ملت ۶ اذا لحرلا فطن لاش

 لر فطن لاق رد هنسانعم قعاصواو قم ند هنشرو دسف اذا "یشلا فطن

 یرلکدید هدغ هدنن راق دوج قلوا رغاب یلرمص كن هودو هوك وب لکا و مشب اذا

 رد هننسانعم كليا ا هنکرو بوبلشیا هنسب رعا یرغاپ دوخای قعقح هراپ |

 نع تبقذف هفوح ىلع هنرد تفرشا وا هنطب دغاو ارد اذا ریعبلا فطن لاقي

 داف و شو بیع یا فذطن هام لاق روند هب هتصیقنو بیع فطثو هدآوف

 ' هوادحو هرغای نالوا هدنس هقرا راوطو داسفو رش یا فطن هبف لاق رد هتسانعم

 | هل وا روئلوا راعت هلغملغاد بولوا ثداح هدناسنا هکر وند هتلع لوشو روند
 ردهفطذ نوم روند هود ش و هنسد رحا یرغاپ هدننزو فثک ( بف طلا (

 شلک هندتمو نوفطن مهو سج یا فطن لحر لاش روند هراد صو هدولآو

 | یعراب روسد همدآ ۳ یشاب لوشو بب میا فطنوه لاقت روید همدآ مهتم |

 عامدنا ىلع هڪ تف تفرشا یا فطن لحر لاق هلوا شمات . وا یرغوط غامد

 ٠ ( ناغطنلاو) هدننزو اکذت ( فاطنتلاو ) هلتوكس كناطو یصف كنون ( فطالا ) .
 ءالا فطن لاق ردهنسانعم قا هحزا هحزاوص هدننزو هانک (ةفاطنلاو) هللارهف
 همدآ ربو الياف البلقیا لاس اذا یناثلاو لوالابابلایم هفادینو انافطنو افاطتنو افطخ

 لاقي رد هنسانعم قلق هدول ۲ هلا بيع رب د وخای كلی ارتفإ هلا ر وجو از

 | فط لاق رد هنس انعم ككود وصو بیعپ هخطلوا روعفتاب هفذق اذا انالف فطق [

 أ هصیقنو بیعر دوخاب تلباناتم هلباثز همدآ رب دوب (:فيطتلا ) هبصاذا ءالا ۲
 ۱ بیعب هک تطاوا روعلاب هف.دقاذا ان الف فطن لاق رد هنس انعم Sa ناال + الب



 ی
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 فصتنم نالف ءاج لاقب ردیسهنروا مات هکرونید هرب یفیدنلیرای كنهنسنرب هلبسهین
 تكعشدیا یاصنا هنر یر سا هدننزو لعاش ( فصانتلا ) هطسو یا رهشلا

OTT 

 تب ست سد تست ا سست سس سا ات

 | ندنرلکلیدنکیر ره یتعی اضعب مهضعب فصنا اذا موقلا فصانت لاقب ردهنسانعم
 | ( ةفصانلا ) یدلوا عفت عازن ندنرلنییام هکرلیدلوا لئاق هقح فودبا یفاصنا
 | فصنلالع هعساق اداهفصات لاقب ردهنسانعم كمشلویراپ یبهنسنرب هدننزو هلعافم
 | كنهمحم داضو یصف كنون ( فضللا ) ردیع"ا عضومرب هلیعف كيم ( فصانلا )
 | همدخ اذا لوالا بایلا نم اغضن هفضن لاق رد هنسانعم كليا تمدخ هلنوکس

 | هلنیتعف ( فتو فضنو ) طرض اذا راجلا فست لاقب ردهنسانعم قلهلطرض و
 لیصفلا فْ لا رد هنساتعم كہا یعوج لد وس نالوا هد یکشوک هود ۱

 برشو هکتما اذا عبارلاو یناملاو لوالا بابلانم افضنو افصن فضصذو هما عرض ام

 ردنوا نانلوا ریبعت كیکڪ هکردیتسا یرب رتعص هلنیتصف ( فطنو ) هیفام عیج
 | لحرلافضنا لا ردهنسانعم كع یوا كيکک اعاد هل رمسک تكنه ره ( فاضنالا (

 هطرض اذا ءاودلا هفضنا لاقب رد هنسانعم ق هطرض و فضنلا لكا ىلع ماد اذا

 لاق رد هتسانعم كمردلب یهود و تبحاذا هقانلا تفشمزا لاش ردهنساتعم كا هود و

 روند همدا ناغروصوا هدننزو ربنم ( فضاملاو فضانلا ) ابخا اذا ةقانلا تفضنا
 | هود ید و هدننزو لاعتفا ( یاطتت الا ) طارمض یا فضم و فضا لحر لاقب
 ییعع لیصفلا فضصتنا لاق ردهنبسانعم كعءا به یدوس نالوا هد کشوک

 ةقانلا نافصن عرساام لاقب هنسانعم ببخ رونید هکلی هللا .( ناغضنلا ) فن
 هبهنسن رادرم هدشنزو ریما ( فیضتلاو ) هدننزو فت ( فضل ) اهبخ یا
 یروط هلی كنون ( ةفطنلا ) نوفضنمهوسجیا فیضنوفضتلحر لاقب رونید

 نالف هدهغوقای هده رق لوف ی نوسلوا قوح ك رکو زا هلرک روند هوص یاصو

 لاقب هدننزو درص رواک فطنو هلرسک كنون روک فاطن یهج ر وند هبوص هحزا
 هزکد هفطنو هبرقو اولد ىف قم ام لیلق و ارثکوا لق فاصلا ءالا وه و هفطن هاقس

 رواک فطن یجج كنون روذلوا قالطا هنسهنم كلحر هفطنو هنسانعم رج روند

 ` ( ناتفطثلا ) ردشلبا افتک | ندمأرم *ام هلكملبا ريسضت هليل وق لج رلا ءامو فلؤم

 صقن و هلهاو دب زب مالسالا لازبال ] وبشا ینعی ردشلوا دراو هدنیدح هک هلیس بنش
 . [ اروجالا ةياور فو ار وج یشخمال نیتفطنلا نيب بکارلا ريسي ىتح هلهاو ل مشلا
 | رح هلا مور رحم دوخای ردیرغم رحمو قرشم رحم دام ردشلوا عقاو هدنژبدح

 هکر دب زکد نمره قر شم رح رددارم یز کد هدح هلاتارف رې دوخاپ رد نیص

 | .رح و ردب کد مزلفو سیو هکرد رجا رحم برغم رح و رولوا یهتنم هب هرصب
 | [ اهحاهق رطف یاخمال یا اروج ینخمال هلوق هباهنلاف ربثالا نبا لاق ردرکد قا مور

 رو



 روند ه زاراکتدخ ايف ( فصنلا )رالف ب ولاج هف رط یکیا یب وص

  هنوئاخ ولشاب هت رواو مادخو مداخ یا فصنو فصا هل لاش ردفصات ی درفم ۱

 فیصن روند هنئالوا شمراو هنشاپ یللا د وخاب شب قرف ل وف ىلع رونید
 زلاق جاینحا هفرف بونلب هل فوصوم تفصو بولوا تفص اریز زیساه ردب رغصم |
 هموفرح نس فصنو هلئوکس كداص ردفصنو هلندتع ردفصنو ردفاصنا یعجب ۱

 یلاوا ةنسلاو ةثدحلا نيب یا فصن یه لاق رونلوا قالطا هد هرک ذم شمراو

 فاصنامهو فصن وه لاشو فصنو فاصنا نهو هنس نیسجنوا نیعبراو اسجل تغلب

 هنسانعم هب وسنو دادو لدع رلرولوا مس | ندفاصن هلاه هنصنو فصنو نوفصنو |

 یک هاو ییسشلوا کوک روو هات تم مرا رک ۱

 رک ذم ن وسلوا یونعم رکو یس رک ر ونل وا قالطا همدآ نالوا ریغص هنو
 " یافصن ةوسنو لاجرو فصن ةاماو لجر لاقب رد ربارب یجو درفمو ینومو ||

 هارش شغلوا حط هعلاق ىفصن هدنن زو مظعم ( فصنملا ) سانلا طاسوا نم
 هدننزو ثدح ( فصنملا ) هغصنبهذ تح حط بارشوهو فصنلا برش لاقب روند

 ( فاصتنالا ) روید همدآ نيب رو بوئروا هلأ لیدنم و هلا دنبلد یشاب اماد
 هل وش رد هنساذعم قلآ الماکو اما یندادو قح ند هسکرب مدار هدننزو لاعتفا

 فصتنا لا رل هلوا رار سب بوبلاف ی ولطم ةساش هدنتمذ رخآ كنا دحا

 بکر هنشاب زیفو هاوس فصنلا یلع لک راص یتح الماک هنم هقح یقونسا اذا هنم

 هج راو هنغصن هځيش ر هنسن ر و هب رام لا تفصتنا لا رد هنس انعم كغروا

 فصلا لا هبف لخد اذا دیصلاق همهس فصتنا لاقي رد هنسانعم قغلباصو كمريك |

 ینعع هنم فصنتسا لاقب ر دف دارم هدلوا یانعه هللا فاصتنا ( فاصنتسالا ) |
 هم .فصا لاق رد هنس ان قاصتتسسا هدننزو لف ۲

O Eادرس دسصح  

 اذا ةيراجلا تفصت لاش رد هنسانعم كغتروا بکر هنشاب زیقو فصاتسا ییعع ۱

 یهسکرو همدخ اذا هيلا فصتت لاق رد هنسانعم كيا تمدخ همدآر و ترقحا |
 همدخسا اذا انالف فصتت لاق رولوا یدعتمو مزال هلغلوا هنسانعم كليا مادخسا |
 بلط اذا ادب ز.فصنت لا. رد هنسانعم كسی .یهننسن نالوا دنا ندمنآ رو

 هل | عضخ اذا ان الف فصنت لاقب رد هنسانعم قملق منضاوت و عوضخ و هدنعام
 هلأ اذا ناطلسلا فصنت لاقي ردهن_سانعم ىم وا هاوح داد ندکاحو ریماو

 هببشلا فصت لاق رد هنسانعم قم راغا لاقص و جاصو هفصن نا

 كلا لاخ داو طیسسوت هنب رل قل ارآ هسک یکدا یاد لو هع اذا هاا ۲

 ل وعفم مسا _ ( فصتنلا ) انني كانلعج یا انني ك انفصنت لوقت رد هنسانعم
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 اس رپ تارا استان نشست هد اعم تمادع ةا ربو هم
 فصن یخد وب هکربد ججرتم هلدع اذا هفصن لاقب ردلمهتسم هنس انعم كما دادو

 تعفنمهسک ر هلماعلا ق فلادعالثم ردنمطتمی هب وت دادولدعا ریز ردذوخأم ندنسانعم
 ۱ ۱ اب یارک ترم دک تون تعفن تارا راقم ل لقال همدا ییدزوکا
 ۱۳ را ع ص هح ر اف نکلنا ترم تارا هح قلا وا
 ۱ [ تبسن هنالق هکیرلمالک نالف نم فصنانالف هکردموسم هدصاوخلا ةرد ردزوکم
 ٠ رولوا انب ندینالث نامهلیطفت لعفا ارز ردندماهوا ردکعد ردولفاصنا كي نالف

 '' ردمزالكعد افاصنا نسحا سي رولکمزال ققلوا ات مده هسنلوا انب ندد ارز
 ۳ ۱ هدنحرش باهش و ردماج هسرولوا ندنفاصن نالوا هنسانعم تمدخ رکا اما

 | عاقسا دیزم لعفا ندبرع نکل بولوا هرزوا ررح لاونم سایق اعقاو هکردشعد
 هل تسلو هوجبا » وبشا ناسح ترضح یح راربد هنم رسیاوه هکهتن ردششوا
 | | هللالوسراب باا نالوا رضاح هدکدلیا داشنا ین * *ادفاک ربخاک رشف « ونکی

 [  بفصن فاصنا و یهتنا ردهنسانعم لدعا هکرلیدید برعلا هتلاق تب فصنا اذه

 " [ رب و راهنلا فصن راساذا لحرلا فصنا لاق ردهنسانعم كعك هلوب هدنتفو را

 . كليا تعرسو هفصن ذخا اذا *ینلا فصن لا ردهنسانعم قلآ ینسبراب كتبش

  یرلقروق امرخ هدنزو دوعق ( فوصنلا ) عرسا اذالجرلافصنا لاقب ردهنسانعم
 ٠ هضعبو هرسب عبرجا اذا افوصن لخلا فصن لاقب ردهنسانع.قفلهجالا لشي ول زق

 | تكليتمدخ همدآرب یک فصن هل رکو یحق كران ون ( ةفاصنلاو فاصنلا ) رضخا
 [ یتدوهمدخ اذا یناثلاو لوالا بابلا نم هفاصنو افاصنو افصن هفصت لاقي ردهنسانعم

 ۱ تمههدنروماو تمدخ هج ردقلواهیسک یکیدروک تمعثو ريخ اریز ردندنسانعم فصن

 یک بورازق یهک كنبرلفروق امرخ یدو ( فیصاتلا ) ردنمضتم ییهبوست كليا
 | رضخا هضعب و هرمسب شب رجا اذا للا فصت لاقي ردهنسانعم قمروط لشي

 اهرچخ اذا هبراا فصنلاقب ردهنسانعم كمردیک بكر نعي فیصن هنشاب كزبقو

 هلعح اذا ؟یشلا فصن لاقب رد هنسانعم كلئا كولب كيا ندنسیراب یهنسنر و
 سآر ت لاتش ردهنتسانعم قدزافا قطت كنلاقضو جاص تفئار و نیفصت
 هد زو دعقم ( فصثلا ) نيفصن ضاببلاو داوسلا راص اذا هتیلوا نالف
 عج رد هفصنمو هفصنم ییئوم روند هراکشدخ هد ز و نم فصثلاو (

 هده ماع هدننزو دعق» فصنمو مداخیا فصانمو فصنءو فصنم هل لاقب رد فصانم

 فصنم غاب لاقب ردنرابع ندنفصن ما# كل وب قب رطلا فصنمو ردیدآ یداو رب

 ۱[ ىج رونید هنسارحم وص هفصانو ردیعما منضوم رب ( هفصا ) هفصن یا قی رطلا

 ۱ نالک بولوا عقاو هدنفصن كنسيبق كنهرد هکرونید هبایق لوش لوف یلع ردفصاون
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 ( فوشنلا ) نا دعبارک ذ تدلواذا ةفانلا تفشنا لاقي رد هنسانعم قمرغوط |

 هن هرکص بولک یدوس مدقم ندزعرغوط هک رونید هبهقا لوش هدشنزو روبص |
 ربص هدنناپیرانارای هک رونید همدآ لوش هدننزو هدادش ( ةفاشنلا ) هلوا رولیکح |

 لاقبهلوا ردبا لک | بوناپیتسهچ راب كم هماعط نانلوا حط هده صحت بوراومدیمدبویمهدیا

 (ةفاشنلا) هباصعانود هلك ايو ردقلا سأرف هسمغبف ةقدرجلا فرخ ذخأب فاشنوه
 واه رونید هثبش قح هنلیروف بونلیس شاپ ندلح رثاسو ندندب هدننزو هدادش |
 (فاشنملا)ا متی ليدنم یهو ةفاشنلاب كهحو ححسما لوقت یک ليدنمو همرقمو |
 رونب روک شوب هاک و واط هاک هلا دوس یسهع هک روند هبهقا لوش هدننزو حابصم |

 ( فيشنتلا ) نلاهعرضىفام ةرمو الفاح ةرعیرت تناك اذا فاشنء ةقان لاقي هلوا

 ردهنسانعمقلآ هلبسهلوقم هرواصو رکنوسو لیدنم یتسهلوقم وصو رن هدننزو لیعفت ||
 یال ثاک رح كنون ( فصنلا ) اهوعو ةقرخ هذخا اذا لا فشن لاقي |
 رولک فاصنا یعجج رونید مین هدیسراف رونید هنسیراب كنهدسن رب هلیئوکس كداصو ۱
 افصن مهنيو ینبب اواعجام لوقت رولوا مسا ندفاصنا هلیئالث ثاکرح كنون فصنو |

 ذخا لاقي رونبد هنسیرای كنهنسن ر ید و هدننزو ریما ( فیسلا ) افاصنا یا
 لاقي روئلوا قالطا هنسوئروا شاب كناوسنو هیقش دحا یا هفیصنو لالا فصن |

 هماع روئید هغراصو هدنیلد نلیراص هشابو رام یا فیصذ اهیلعو تاج

 یک كنپک و قعشیو لاش رونید هثبش نلیئروا بونبروب هشاب اقلطمو رد هنسانعم |

 ولردربو هنمنانول هلام وهو دربلا نم فیصن هیلعو *اج لاقب روند هشاخ ولکنر ییاو
 ثیفصن هدنموهفم كنعوجحم ران و رونلوا ریبعت كنش هدیکرت هک ریا تساوا 1

 ردشؤم ینصن روند هناف شلوط كدهنسیراب هدننزو نارکس ( نافصنلا ) ردظوحلم

 ( فصنلا ) هفصن ءال غلب اذا ینصن ةيرقو نافصن هانا لاب هدننزو یرکس |
 روئلوا ریبعت قمالیراپ هک رد هنس انعم كعشرا هنسیراپ كن هنسئر هدننزو فصو
 قلوا ىراي هنسن رو هفصن غلب اذا لوالا بابلا نم افصن *یفلا فصن لاقي

 فصنو ردلکد ص وصخ هرابن وو فصتنا اذا راهنلا فصن لاقب رد هنس انعم
 لاش رد هنس انعم قلا یتسب رای كنلام كن هسکر هلرسکو یصف كنون هفاصنو

 مهنم ذخا اذا ره رشع لاسقب اک فصنلا مهنم ذخا اذا ةفاصنو افصن موقلافصت
 ذخا اذا ىثلا فصن لاقب رد هنس انعم قلآ بولو ىتسيراي كن هنسنرو رعشعلا
 برشاذا حدقلا فصن لاق ردهنسس انعم كمحا یب ورشم یرای كن هداکو هفصن
 هلرمک كن همه ( فاصنالا ) رک ذیس اک رد هنس انعم كلیا تمدخو هفصت

۱ 

۱ 3 ۱ 

۱ 9 ۳ 

 علباذا راهنلا فصنا لا رد هنسانعم قلوا یرایو تونی هبیراپ هنسنرب دو

 كک راهرکصندقد رغوط یرواب یشید هقا و ةفاشنلا ییقسا یا نالف اي ییفشنا لوق

۱ 
1 



 3 9 ۷ ء

 فیس اسن دیدآ شوق رب هیبش هجغلرق «دننزو راز ( فاسنلا ) ردیدآ هیحان رب

 فست رد هدلب م هدنس هکلوا رهنلا *اروام هدنن زو لیمو نی
 ۲ هل اصفو هلن وکتس كنبسو ین الث تاک رح كن و ( ةفسنلا ) ردب رعم كنا

 [  هکر وند هش اط هایس نانلوا ریبعت یشاط قایا هدنن زو هنیفس ( ةغيسنلاو )

 | رلرر دیک ین ریک بوروس هغابا رلک الد هدرلماج رولوا یرلکیاد هدرخ هدرخ
 ۲ [ هدقلش اط هرق لوق لع یدنلوا قالطا نوبل دليا فسن یربک ناف
 E رسک هل رسک كنو رولک فست یعج روند هش اط هامس هدنلکش ق ع نالوا

 ۳ 9م خب a هو J نو “رو
 ۱  تكعدلسفهدنن زولعافت(فسانتلا ) ردتغل هدیسکیا دوخای ردقلواهبا همم نیش

 هدننفكايع روک دنن زو لعفت (فسذتلا)ناراسیامالکلا نافسانتناملاق_ردهتسانعم

 نکروشار غوابوتط ندنل وف كمصخ هکر د هنس انعمكمروتک هب هب وصنمی رلکدند همرمص

 فسزتلاب عارصلاق هبلغ لاق ردنرابع ندتمش هلقمراص هنغایا ینغایا هلبرفن رب
 بو هدننزو فشر ( فشنلا ) هرثعتف كلحر هل ضرعت مث هد نبقت نا وهو

 لاقب ردهنسانعم كما بوکج هنسیدنک یبوص یسهلوقم ضوحو قاربطو یرت
 هبرمش اذا لوالاو عبارلا بابلا نم افشن فشنو ءالا ضولاو قرعلا بوثلا فشن
 یشاومو باودو بهذ اذا ضرالاق ءالا فشن لاقب رد هنسانعم ققاب هرب وصو
 لوالا بابلا نم افشن لالا فشن لاق ردامعتسم هنسانعم قلوا هاو كاله هلیطاب

 لاقب ردفدارم هدلوا یانعم هلا فشن هدننزو لعفت ( فشذلا ) كاهو بهذ ادا

 كغ اربطو یرت كيو ردعسا هلنیتعف ( فشنلا ) هفشن ىع قرعلا بوئلا فشذت

 بوکح یبوص یغاربط هدننزو هحرف ( ةفشنلا ) رونید هنسمحا بوکج یبوص
 ۲  هدننزو هرم ( ةفشنلا ) "الا فشن تناك اذا ةفشن ضرا لاش رونید هرب نا

 [  (ةفشنلا)رولیقص هباق بونلآ یبوص رومنب ندرب هلکنا هک رونید هبهرواحم لوش
 . ءانالاققبام لاقت یک هعرح رونید ههنسن هحزآ نالق هدناق هل رک و ىع كنون

 یسا نلحا بونلآ هلا هصک ند هرصتو *انالاف قبب لیلقلا *یثلا یهو ةفشن الا
 هةن هلاصفو هلنوکس كندشو یئالث تاك رح كنون ( ةفشذلا ۳ روئید هنیوص تا

 نيت رواک فشنو یک رم رواک فشن یمجب رود هنشاط یقاپا د ارد یا بسی اعف

 هد زو 4 انك ( ةفاشذلا ۶ هفشذو یب PE CO هدننزو

 ا روند هک ونک ندا روهظ هدنزو دوس نک رولپغاص هدننزو هفرغ ( ةفشالاو )
  فشتنا لا ردهنسانعم تمحا یبهفاشن نانلوا رک ذ هدننزو لاعتفا ( فاشتالا )

 ىلع هنول فشتنا لا رد هنمانعم قلوا ربذتم نولو ةفاشالا برش اذا لحرلا
  ردهنسانعمكم روا هفاشن همدآ رب هبرسک كنهزمه ( یاشنالا ) ريغت اذا لوهم

 ےہ ویسی ی نر ام تا ھوا کا

 لوش
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 ب هل ازاو بارخ ماع دام کر د هنس انعم قتش ندسد یان س وک چ سو

 ندند ین وا هادو هلصا نء هعاقاذا یناملا بابلا نم اغ هانملا فست لاق ردکلیا

 ه راد هراب یغاط و هلصا نم هءاقاذا تمملا ریعبلا فيس لاش رد هنس انعم قم روق

 اهکد اذا لابطا فست لاش ردلمعتسم هنس انعم قمرواص بودیا هزب ر هژزرو

 اف وبنو افسن هفسن لاق ردهنس انعم قمرصا هدننزو دوعق فوسنو اه ارذو
 رونید هنب رل هر قیرصا ردعچ فوسن هدندنع راضعبو هضع اذا لوالا بابلا نم

 هدننزو لاعتفا ( فامشالا ) ضعلا راا یا فوسن هيلع لاق رد فست یدرفم
 یتعع هفستنا لاق رد هنبر انهم قهر وق ندنکوک ینواو قمش ندنند ییاتب یعدوب

 | ریغتاذا لوهحا ىلع هئول فسا لاش رد هنس انعم قمل زو نولو امهبف هفسن

 رر وق ندنکوک یوا یعیدالت وا هکر ونید هب وهد لوش هدننزو روبص ) فوسنلا (

 هت الود قوسنو ردیعج كفاسنم هک ایوک رد فیسانم یعجب هرزوا سابق ربغهلوا
 قرهلآ هدنزرط رردشپاب هرب ینعی بیرف هر بویلا ندبرفو ینراقنرط هک روند
 یرلکس ربدوب هک هلوا ردبا نیقناچ هلال وق ینرلکس رد لوق ىلع هوا ردرکس
 كينسلا فوسن سرف لاش رد هح دم هرنسق تآ رولوا هلغلوا بيرق هنر یر

 كلذ نوكي ااو مارا نم هیقفم یلدیوا هو دعق صرالا نم هي د ناک اذا

 لاق روند هشقوب ید ازوا نوزوا قرهلوا برص كر دو هبقف م براقتل

 | علقو مده ندنید یبانب هدننزو هسنکم 8 ةفسنملا ) ةقاش ةلوط یا فوسن ةبقع
 | كرا رخ هدننزو ربنم ( فسنلا ) ى ؟ایحو كنلکو همزاق روند هتل آ كحدبا

 هبکنا یسک وک شل زود ند تخم نت هنسن یراک دتا ریبعت ریذت نر

 ندنام بوسوا یهلغ هلکنا رد هنسنر نوزوا یدیدنکو هجکسکوب یسیرقوو

 رارونللوق لابرغ هویب هنبرب كنا یرلیصک رایدوبو راردبا اب ندرل هنسن رئاسو
 بوصنم لی وط *وث وهو فسنااببلا فسن لاش روئلوا قالطا یخداک | سپ
 ( فدذلا ) ر ونلوا قالطا هني نا كنمسف كا فدنمو عفترم هالعا ردصلا _
 رکذ هدننزو هس انک ( ةفاشلا ) روند هرغا تک-شا حدون هدننزو لزنم

 نالا هف اسن لاق روید هنک ويک دوسو روند هب یتنکود نالیکود ندفنم نائلوا ۱

 فیست امهم لا رونید هکعث دلسف هدنن زو ریما ( فیسنلا ) هتوغر یا

 هنب رب قیرصا كيک رس یا فیست مر لاش روید هزارورسو رارس یا
 ا یبا هلقایا سس رردن نرگس دوخای بوروس كليو كن و روند هنسهرو

 هزوس ولزیکو یک یسرب هجکواو یسرای کنزوا روند هرثا نالق هدرارپ ینیدروا
 هاقولط نیفشاط هدننزو نارکس ( نافسنلا ) ینخ یا فیسنمالک لاش رونید
 ۳ هدنب رق راثد رهش هدن هلاصف( نافسن) سیف ناالم یا ناغسن ء انا لاقب رونید



۷: 

 ۱ نایقا یناق ه دننزو کد ) فزنلا ۳ هد زو فح ر واک فز یعج نوسلوا
 ٠ ( فزمملا ) ةلئاس ريغ ىا فز قورع لاقب رديدرفم فزا ر

 . رونید همدآ شلاق ناوتو بايب هلغقا قوج كب یناق هدنن زو ریما ( فیزتلاو )
 ٠ بوقح هنابای سك ییا هکردو ىلصا * اطرض فوزالان٠ نبحا « لثلا هنمو-

 هکرد رلیمارح داوس ننی روک وبشا یرب هلکنروک جاغارب ند وشرق نکر دیک
 یدارمهکهنیع مض یدید رد ءرشع لوا هکلبال قبفر یدبد رلروږد هزوک یرللوب
 ۱ هلکمالبا مهف هش وخ ندا رطضاو شالت ییسهعع تع قفر رد ه رشع ٌء ره

 ` تمواقم هنوک هن همدآ نوا مدآ یا هلکلیا سابق یدد هرشع هلیحف كنبع

 3 ریضهبو یدتک ب وقج یفاچ كرهیلهطرض ندفرط رب و ك رد رول هديا

 | هک رلیدتبا ج وزت همدآرب یتسب رب ندنجیا یدیا راو رانوناخ ج وز ېب جاقرب هکیدید
 | راد بو روتک ح وبص هنسیدنک حایصره یدبا روب وا یسوقب وا حابص.ایاد
 ۱ ود یدیا نکسلیا رادب نوحا اح ویدیدلیا دوو نمد شب یکشاک هدنر کدتنا

 ۱۱ ررکب هرداپ مدآ و رثن دیا عاتسا ین یتساعداوب كش ۷ رح یدبا ردبا تعاع ض رع

 ۱ رادب یروبم بولک هداعلا ی ع هدئفو حابصرب سپ رای دید مدیا ناعما هعفد رب یو

 1 ليلا یصاو هذه من هلکشیا ترشابم همایق كرءهدبا داربا یلوا مالک هنب هدن راکدتیا

 یناج ع كر هيل هط رض لراه لراه ندفرط رو بود لیلا لبخا هدن راکدید

 | هیرمنک كنارو یصق كد انض اطرض فوزغ» هکرلپ دید راهب رک اا زاورب

 | بویل هطرض كد هبهصلوا كاله هدقدرغاچ هسکرب ینا ردیدآ روناج رب هدهداپ

 هدنا دی. لاشما رد راو ید لوق ییا ہداص وصخ یلصا کالم وہ شاو ردیک |

 رونبد هم دآ شع روق یرل رمطو یلد ندقل ةل مسوص فی و فو زئمو ردح ورشم

 فیزو شطع نم هناسل فحوهقورع ثسیدق ناکاذا فیزلو فوزن» لحر لاقب
 اذکو موج یا فيز لحر لاش روند هشوخ رسو رونلوا قالطا همرآ موج

 PNP حاب ص« ( فازنلا ) رديسا یحف تلهجرا نا هم رکعو نارکب

 كجوک لوش هدننزو هسنکم ( ةفزلا ) روید هب یک نالوا شاسک نکیاراو
 جاغا نو زوا رب هنری پیاو ربجز نالوا ولغب هنخ رج ویق هک رونبد ههغوق
 "نوزوا لوا یب هغوق هرکصن دکدنبا راوتسا ید جاتار یروق را اکاو پورومک
 ؟ردب راک دید ابلوطالاح هد ز4 اسل رارکح وص هلکنا بوق اط هنشاب كح اغا

 ۱ رونلوا قالطا هد هنس هغوق بالود ردشم رک هب هفراعتم تيه و هل رهدیک

 ,نیوص كنوبق هکر د هنس انعم فزنا رد ما لعف ےسا هدنن زو ماطق ( فاز )
 ۳ وک مد ن کیا هبک نوناخ هد نزو لیعفت ) فو ا ( ردکعد هللا جارخا

 | یصف كنون ) فسنلا ) اهلج یلءامد تأر اذا ةأرملا تفر لاقب ردهنس انعم
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 e اذا لاخلا فدن لاقب رد هات E دوس ا قەرپو برم ۹1

 هنسانعم كکود راق هسلک هدلکو كم ردشیس رومغب هناد هناد باحسو هعیصاب ةرصلا

 هللدش یراوطو هب تمر اذا حاب تفطن اذا رطااب *اعسا تفدن لاقب ردلمعتسم

 ( فدنلا ) افینع اهفاس اذا ةبادلا فدن لاقب رد هنسانعم كمروس لرا» مراح
 فدنااب نطقلا فدن لاقب روئید هننقوط جالخ هل رسك كرايم ( ةفدشلاو )
 (فیدلاو ) ( فودنلا ( نطقلا قريل رتولا ام قرطب ىتلا هتنشخ یهو ةفدنملاو
 روند هدوس هحزآ هدننزو هنص ) ةفدنلا ) روند هغ وم شلت آ هدننزو ریما

 ید و هلل رسک كنهرمه ( فادنالا ) هنم البلق یا نبللا نم ةفدن یناقس لوفت
 افینع اهق اس اذا هیادلا فدنا لاق رد هنسانعم كمروس هلدشو فنع یرا وط

 | توص ىلا لام اذا لحرلا قدنا لا رد هنسانعم قذوا لثام هنس هنارت هنوغالو
 اذا,بلکلا فدنا لاق رد هنسانعم كمروحا هنن هلیهحو قد هرو اجو دوعلا

 ترکج بد یب وص كنوبق هلبنوکس كنهمجحم یازو یصف كلون ( فزتلا ) هغلوا
 ی وص كنويقو هلک هحرت اذآ یناثلا پابلانم افزا رثبلا ءام فزت لاقي رد هنسانعم

 اذا لوهصلالع تفرن لاقي و رثبلا تفر لاش رولوا مزال هنسانعم كملکح به

 یکارداولقع هکردهنسانعیلوا شوخرم- لوق ىلع قلوا دوخاو شوهیو تحز
 یاعت هلوق هنمو رکسوا هلقع بهذ اذا لوهحایلع لحرلافزن لاقب رولوا فوزتء |

 لاقب ردهنسانعم كمك ود یئای لزوک ندقلغآ قوجو [ نوفزنیالو ابنع نوعدصیال ]
 ۱ ۱ ۱ ققا ناق هرزوا طارفا ند هسکر و تبنف اذا عبارلا باسبلا نم افزا هنربع تفز

 باملانم افزا مدلا هفزرت لاق رد هنسانعم كلا باس بورو فعض هلنغا قوح ناق

 یاهر و لیلد هدتم وصح و نڪ كمدارو فعّصر قح ریثک مد هنم جرحاذا 4

 هم وص2 ین هتعح تعطقا:اذا لوهحالع لحرلا بوت لاق ردهنسانعم قلوا م

 میس ۶ کود بوایکح هلل اب یب وص كن ويق ید و هل رسک كنه ره ) ۳ ۱

 شاي لوک هلغم الغا قوح تو اهئام 8 تعحرو اذا یشرلا تفرزا لاق ردهنسانعم

 قلوا شوخرسو اهشنفا اذا ة ربعلا تفزرا لوقت رد هثسانعم تیک ب ودن رو

 د وحای شک ود ی وص كس وق مدآر و رکن اذا لح را زا لاق رد سام

 هامواهرگن ام بهذ اذا لحرلا فرا لاش ردهنسانعم قلوا شع روف یش هاب ساق زو

 هرجن نف اذا لحرلا فرا لاش رد هنسانعم كن ود ییارمش كندآ رو ر

 روند هک کود ب ولیکچ په ییوص كنویق ردسا هایی كنون ( فزتلا

 رثب لاق روند هبویق نی نالوا رونلآ هللا لا وص هدننزو روبص ( فوزتلا
 یراسو وص روند ههنسن هحزآ هدشزو هفص ) ةفزنلا ) ديلاب فزفت ىا ۳۲
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 -( فیل ) رولوا عج ندنتفل فيجو رونید هراهب رق یا هد ز و باک ۱

 اف فیجلا فج لاقب ردهنسانعم قعوب قوا یرلکدید فیج هدننزو فجر |
 ةاشلا فح لاقب رد هنسانعم قعاص به یندوس كنهعو هارب اذا لوالا بابلانم

 فج لاقب ردهنسانعم كمك ندنکوک یباغاو عرضلا ضقنا یتح ادبح اهبلح اذا |
 رونید هبهنسن هحزآ هدننزو هفرط ( ةنصلا ) اهعطق اذا اهلصا نم ةرهشلا

 .( فیعقا ) رونیدهلینز هدننزو ربنم ( فحاا ) الیلقیاةفص هنم یناطعا لوقت
 بنتکلا خرا تفج لاقب رد هنسانعم كا رارای اجاج بوبوا یه قلءوق لی |

 هل فح لا رد هنسانعم كمرو بو رآ دوس هحرادقمر همدآ ر و هتف رح اذا

 ۰ عار ه دننزو لاعتفا ( فاجالا ) نبالا نم البلف هل لزعا اذا نبللانم ةفج
 قمرقح بوغاص به یدوس نالوا هدهءو هح رسا اذا هفعنا لاقب ردهتسانعم

 راک زورو نبللانم اهعض قام یصقا جرخسا اذا ملا فتا لاق ردهنسانعم

 . باعسلا حب رلا فعنا لاق ردهنسانعم قم ردغای ۳1 هاو ا ما یرومغب كدولب
 ( ةقاصلا ) ردفدارع هدربخا یانعم هلا یناصلا ( یاعتسالا ) دتغ رفتسا اذا

 ةقلخ لوق ىلع رد هنسانعم قلوا رازنو لوزهمو قب رآ هدشننزو هفاطل هلا اح
 اةفاص فصو لحرلا ف لاق ردهنسانعم قلوا ىلمروق هجا زسلج یک قوبح

 سوحم ( فوحملا ) الازهال محلا لیلق افیصق راصوا لزیهاذا سمااو مبارلاپابلانم |
 هل رنک كنون رد فاح یعج كنيم ردفصو هدننزو ریما ) ۳ ) هدننزو

 فا ) افیصهلعحاذا هفصالاقن ردهتسانعمقالف في هلبرسک كنه مه ( فاحا )

 ییگررسفآ دوخای كمرکست یمسف یک هلوکس كن همجعم یاخو یصق كنون
 ولوص كب كب دوخاپ كمروکموس كرهناسس یور دوحای رد هنسانعمقمو اسد

 دیش وهوا تخقن اذا لوالاو ثااثلا بابلا نم افخم زنهلا تن ۳ لاش رد هثسانعم

 رد رکک هدننزو ریما ( فیخحلا ) لاعلاسفتلاوا الا تص وا یافت
 یچ هنسانعع فخ روند ههم زج هدننزو باتک ( فاغلا ) روند هس نالک
 ونید هر قرب وا نالوا هدنشاب عاط هدننز و هفرغ ( ةفضلا ) ر ولک هفتا |

 : رد هنسانعم قما درزج قوچ قوج نورب هل رسک كنەزح ( فاخالا ) |
 رع هلئوکس كلادو ىحف كنون ( فدنلا ) هغبخ توص رثك اذا لجرلا فا
 او فدنلاب ه رض اذا یفاثلا بابلا نم افدن نطقلا فدن لاق رد هنسانعم قما
 : لاقب ردلمعتسمهنسابنعم قاآ زبت ربت ینرللا نکررو راوط هلئاصف نافدنو

 هنسانعم كمصاوص یعسف روناجو اهیدب عحر تعرسا اذا انافدنو افدن هبادلا

 | لكا ماعطو اهتفسلاب ءالا تب رش اذا, عابسلا تفدن لاقب یک كن وکو یدک |

 ۱ فدن لاقي رد هنسانعم قلاچ زاسو ai اذا ماعطلا تفدن لاقب رد هنسانعم
r matوب  



۷۱۳۹ 

 یافاتنم لجب لاش رونید ههود نی رو قراصب هدرخ هدرخ كشوک كشوک هر

 | (فتتلا ) رديمسا یسهلوک كن هبلع نب سيق ( فوتنلا ) عاسو ريغ وطخلا براقم |
 حان لا فتن بارغ لاق روئلوا ریبعت قلوب هکرونید هبهنسن شو هدننزو فتک

 | یرلی وت نوحا كلروس نارطق هنس هدوک هدننزو ربما (فیتنلا ) هفتننم یا اإ
 ءانهلا هيف لمعي تح فتندق ناک اذا فیت لچ لاش رونید هب هو د نتش وب ۱

 كيجوكن ون ( فحاا ۲ ردببقل یاهفصالاهلا دبع وبا نداهففو لوصا لها فيتو اإ

 كبکوب یدازوا نوزوا قر هیلوا برضو درس یغاربط هاه ( ةنعلاو ) هلیعف

 | هدنضرا طو هکرولوا هاکو رولوا عقاو هدننطب كرا هرد هکرونید هر, زعصب وص
 | رونید هذعرا لوش فحم ضعبلا دنعو هل رسک كنون رولک فاج مج رولوا یخد
 ل هېت تبسن هنفارطا هلوا فرشمو هلاوح هب یضارا نالوا هدنفارطا بولوا یعرکد

 | هنب رلفوبق كنتوا قجما دفب و هنسانعم لت روند هکووا فجو هلوا هدنزرط

 | هکرونید هنیدنب وصو ردیدآ عضومرپ هدننیب نی رح هليا هرصب هلباه هفجو روند |
 كنيد وص ر صوصخ هد هفوک رهاظو هنسانعم ةانسم رولوا یک رک تكسکوب 1

 هدرل هبت موق ببثکلا ةفصو ردعنامو دس هفعصب وص ینلزانمو راقم هک ردیسا |
 دعق لاش روند هرقروا نالوا هدنلکشراپ شلو وا هاغملآ بوروا راکزور |

 قرخم فرح هلاك ریصیف هفصتف حاي رلا هقفصت عنضوم وهو بیثکلا ةفصص تح |
 ۱ تكنومقو هتعردم یا هفاص نسل لاش رود هب هحارف هدننزو باتک ( یاصلا (

 هنر هل هنحاع ويق ن دنفرط تسوا ككيشيا لوق ىلع روند هنکیشیا تا3

 هللا كيشيا تنآ یب هفکسا فل وم روند .هنلادنمو هنب نقرط ویق د وخای رونید |
 هدام یاضنقم نکل بودبا تبث هلت رابع بابلا ةغکساو هدارو یدیشلنا ناب ا

 هلین راف كنهکت با و رلوا مالم قلوا كيشيا تلآ هلنل وا یسانعم تعفرو ولع

 | رولوا عنام هما هب یدک هک رونید هپ یرد یرلقدلغب 7 هنغلارا یرکذ
 | وهو فاع هيف یا قوحم سا لاق روند ههکت ش اغب فا ( فوصلا )

 | فوج“ نإ دي وسو دافسلا ىلع ردقب الف هبیضقو سن نطب نيب دشی دلج
 | شیککورونلوا ریبعت وانرغ قارب هکرونبد هقوا ولنرټ وانا فوجو ردندنیعبات
 | لحر لاق روند همدآ قق روقو مسوم یا فوعم راغ لاق روید هب ه راغم

 ا یا قوصم لج ر لاقی رونید همدآ تسس شلسک ندعاچب و نابح یا نوه«

 عساولایا فوج ءانا لاقب رونیدهاق ناوبای لو یسیرحاو یدو عاجلا نیت

 ٠ هکرد دنسانعم قلب فا هبهکت هل رسك كن هره ( فاجالا ) فوجلاو ةوحألا
  هدننزو ريما ( فعلا ) فاحلا هيلع قلع اذا سیتلا فجا لاق یدنلوا رکذ



Y۸ 

 هاسقناو هلارمسحو غیرد هدننزو لیعفت ( فیهلتلا ) هردو صرحاذا هل فهلا لاقي ۱
 | هناو هن نالف فهل لاقي رد هنسانعم كد هافهلاو دوخای هایما او دوخای |

 | ةريثک یعسق هدلاو هبوبایا هيما نالففهل لاقو هافهلا و هايما او هاسفنا و لاق اذا

 | ( فاهتلال ) ردشقلوا بیلغت هرزوا با هداروب هلنلوا نزحلا ةدیدخ و هقفشلا |

 ۱ تبهتلا اذاراثلا تغبلا لا ردهنسانعم كفلولع شتآ هکردیفدارم و هدننزو بابا |

 ] (فیللا ) رونلوا لامعتسا هدقلقپ بولاي هدننخ تبیصم و درد رب ناسنا ازاو |
 | حرا ردیردق كنجاغا امرخ رارید فیل یخد هدیکرت هکردفورعم هلک كمال |
 لذحلا فیل ید فلوم Pn نفلوا قالطا فیل هنالوا ند رام شا اه هکر بد 1

 | لبح لاقي رونید هبهجراپ رب ندفیل هاه ( ةفبللا ) ردشلبا مجملت اك١ هلیناونع
 | لوقت ردهنساذعم كم ماعط هدننزو فیح ( فیللا ) ةفيللاب هدلح لحو فیل نم

 ردهنسانهم تكمزودفیل هدننزو لیعفت ( فییاتلا ) هتلكا اذا افیل هقیلا ماعطل' تفل |
 رد هتسانعم قلوا روك ینبل بوشان وغو یاد امرخو هلع اذا فیللا تفیل لوقت

 ۱ هدننزو نايل ( ینافیللا ) اهفیل رثكو تظلغ اذا ةليسفلا تفیل لاقب
 اھت هدم رج ینا یا ینافیل لحر لاش روالوا قالطا همدآ ابف و روکیلافص

 ۱ AE هللوکس كنەرمھو یصف كنون ( فأنلا ) (۰ نونلا لصف «) |
 | فثن لاقب ردهنسانعم قاق و لكأ اذا عبارلا بابلا نم اأن ماعطلا نم فعن لاقب

 | انالففلن لاقي ردهنسانعم كمر کیا زر یب هنسنریو یوئرا اذا برشاق |
 ۲ دح اذا ثاثلا بابلا نم افان هيف نالف فأن لاق ردهنسانعم قشلاچ فأنو ههرک اذا |

 رو ليف هدننزوفتح ( فتنلا ) روند همدآ ناقشلاچ هدننزو ربام ( فعلا )
 >هح هتسهآ ییا و هع اذایناثلابابلانم افتن هرعش فتن لاق ردهنمانعم قلوب ,ا

 دو هدننزو لیعفت ( فیتنتلا ) افیفخ اعز عزت اذاسوقلاقفتن لاق ردهنسانعم
 فتائتلاو )هدننزولاعتفا (فاتتنالا) فتن ىنعم رعشلافتن لاقب ردهنسانعم قلوب لق |
  هدننزوهمام ( ةفاننلا )فتانتو فنن افهفتنل قب ردهنسانع«یتهلوب لبق هدننزو لعافت |

 ۱ هلیارلقمرپ هدننزوهف رغ (ةفننلا) روند هنت اوب یوتولیق هدننزو بارغ (فاتنلاو)

 | تابثلانم ةفتن تفتنلوفتهدنن زودرمصرولک فتتیعج رونیدهبهنسن رتاسوتوانانلوب

  روئلوا قالطا هبسک لوش هدننزو همه ( ةفتنلا ) هربغو تبنلانم هفتنام یهو
  یمافیتساو ءاصقتسا .هدنطداوضو لوصا بودا ذخا هعثو هثشن رر ند هيلع نونف |

 اکر هو" ندلع ره هک ای وک یک یرضحم لع هیلعب هززوا یلصا یبهلثسءهلغمانوا
 هب همدآ ا نالوب كس i نداروش a NaS هعاضر نایقبررپ



۷۳۷ 

 ۱ هدنظفل ناکام هدتش زو باتک ( فاکللا ( هریسیف هیشحو ىلا هیدب ینا یوهد

 مس كنافو ینوکس كفاک و یصف كمال ( وفکل ) روتید هنالبو هرمس هک ردتغل ||"
 ردیدآ هبرف رب هلیعت كمال ( فوللا ردبعسا سزح ر ندنسهقلاط جز هلدمو

 یند هخارص اک او رولوا ولناغوص یکوک یک یاغوص هطا هک ردیسا تان رو ||[

 سس رب ندنا ینوک ناجرهم هک راردا عز رابرع ارز هدتزو هما روئید
 ینکعج شلوص رولوا توف هدنفرظ هنس لوا هتبلا هسک ندیشیابولوا رداص |

 نالوانوح-مو رم هدظاعناو راردا لکا ینک وک و طقسم ینبتج ندجر قلفوق
 هدنک رت تاسنو ردهفول یدرفم ردعفاد,یننلع ماذج الط یغای شادانیق کوک ||
 ماعط هدننزو فوخ ( فوالا ) رولوا ےسق جوا هک ردیرلک دید ینیدصی نالپ |

 فولوهتفصموا هتلک اذا افول ماعطلا تفل لوقت ردهنسانعم كيج لوف ىلع كم

 ماعطلاو الکلا نم وهو افول همعطا لات رونید هفلعو هماعط نالوا هزع و شوخان |

 یا افول لالا فولب لاقب رد هنسانعم كع یرباچ یروف راوطو یبتشپ الام
 روند هرباچ كاب شمن اياب هللا رومغب هدنزو لوقم ( فوللا ) اسباب "الکلا کای |

 هسنلوو ولیز هدننزو دادش ( فاوللا ) رطلا هلسغ بقراص اذا فولم هالك لاقب |
 ابق کر دنان ر هدسنزو نوط( قول ) رونید همدا نیلعیا مارا ولوو
 نمره لاهسا ردعوت رب ندنا لوق ىلع رولوا هببش هناس یرلک دند یغوروق

 هلن ) فهلا ( ردرسقم هلا نو رطنق قول هدهیبط تاد رغم ردن رح هدنعفد

 افهل هيلع فهل لاق ردهنسانعم قلوا نوح بوکج نو خیرد هبهنسن وب

 لاق ردهنسانعم فهل هدننزو لعفت ( فهلتلا ) مسحو نزح اذا عبارلا بابلا نم

 هلیطءلست ادن فرح هک ردهلکر هدننزو فهک ( فهللا ) فهل ینعم هبلع:فهلت
 یک یسهلک ةرمسحای رونلوا دارم سو سوسفاو غیرد هبهنسسن شلوا توف
 ١ فهلایو فلالب هفهلاپ و ءافتکالا ىلع بصالاب فهلایو كيلع ینهلایو هفهلاب لاش

 ردیابلکتهایکهدنوب هایتفهلایو هاتفهایو هافهلیو ردهنلابم وب و كيلع ییاسو یضرا
 نارکس(ناغهالاو)هدننزو ريما ( فیهالاو ) ( فوهلملا ) هيلع ةرسحای ىنعم كااذ لک

 قالطا همولظم نالوا هاوخ داد قرهلوا راچاو رطضم ( فهاللاو ) هدا زو

 همدآ قثای یبف هلا درد زوسو رونید هیسک ندا E و اه هب سیا رو روئلوا

 نوزوا هدننزوربما(فیهلو)روئلوا قالطا بلقلافوهلمو بلقلا فحالو بلقلا فیهل
 اذک و لی وط یا فیهل یش لاش روند هئبش ظبلغ نوغوو رواد هب هنس

 نالوا هاوخددم بولوا راچان هدننزو یرکس ( ینهللاو ةفهاللاو فحاللا ) طظیلغ
 : رسکبفاهلو یراکسک قاهل ةوسنو ینهلو ةفهالو فهال اما لاقت رونید هنوناج

 eS كا (r نمزج هب هنسس رب : ست فا لا
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 ] راهو طئاملا طقاس ىا فبقلو فقل ضوحلاقب هنلوا ارحا یغایا بولبروتکوص |
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۷۳۹ 

 ۳ ھەج ااهسآر ناف فلالاش رد هثس انعم E هنناب رک ینشاب هسک رو هبحانح

 | كولب كولب شعثمراص هنبرب یرب هلبا هحوتفد ةبقوف یان ( فیفالتلا ) هبیجف
 (  ففللا ) فتلم تابن یا بشعنم فیفالت مهضراب لاقب رونید هریثک تابن
 ٠ وبشا كرعاش مان یدسالا شوهلا وبا هکهتن رونید هنمولط دوس هدننزو مظعم
 . یداشناكنب رهوح ردشلوا دراوهدنس « داصلاب فغاملا؟ےثلاوا ٭ عوار ۶ واز ۾

 ردهنسانعم كع قوح هدهحراد تبان هدننزو هلزاز ( ةغلغللا ) ردشوشم و لتح

 ف هلناروب رمط نالوا هدنلوق كنهودو لکالايمقتسا اذآلحرلا فلفللاقب
 ؛ قرع ءاوتنانم هدعاس برطضا اذا ریعبلا فلفل لاق ردهننبانعم قلابح بوبهرد
 3 (فقلا)ففلت اذا هیوتففتلا لاقب ردهنسانعم كروب هدننزو لاعتفا ( فاغتلالا )

  قحبت بودازوا لا هبهنسنر هلاخف ( ناغقالاو ) هلنوکس كفاق و یحف كمال
 ٠ هعرسب هلوانت اذا عبارلا بابلانم اناغقلو افقل "یشلا فقل لاق ردهنسانعم قلآ

  هدننزو فتک ا RE همدآ هربحو تسح و زوآ فةلو

 | لحر لاقب رونید همدآ تسدهریج و تسحوزوا هدرلنوب هدننزو ریما ( فیقللاو )

  رونید هضوح شلروابوکوج ییدو قذاح فیفخیا فیتلو فقلو فقل فقن
  دوخای رونید هضوح نالوا شوک یبانب نکل بولوا یم هللا چ رک لوق ىلع

 | هنیرزوا ندیکی هلفلزاق روقج ندنفرط یکیا بولوا ولع هکرونبد هنعوح لوش

  هرجفیف ءالاهبلعلمصف "ولعوهو رفحوا ردلاب ینیدقو هؤانب مكح ملام وهوا لغسالا

 | كضوح رولک قاقلا یعجج روند هنبرانک كضوحو كن وق هلادنصف ( فقللا )
 عبارلا بابلا نم اقل ضوا فقل لاق ردهنسانعم قلربوا یراوید بوکوج ید
 لاقي ردهنتسانعم فقل هدننزو لعفت ( فقلتلا ) هلفسا رابناو هطئاح طقس اذا
 ( فقل ) هعلب اذا مامطلا فقلت لاق ردهنسانعمقغو و فقل یی ضوحا فقلت
 كب وص كرل وق ولتط هصنر هدنفرط تسوا كنهیحا مان ناروق هبرسک كمال

 اذا ماعطلا فقللاقت ردهنسانعم قوب یماعط هدننزو لیعفت ( فیقلتلا ) ردیسا
 نکردرکس تآ و هايا هعلبا اذا ماعطلا هفقل لاقب ردهنسانعم قمردنوب و هعلب

 فرللا لوق ىلع قلآ ناشیرپ و قشالوط بویلآ یرغوط هبورجا ینرللا
 هتسکوک ینرللا یعسق هود دوخاب كرکس قرردلاق كب یک ردازوا بو ردنوس

 س رفلا طبخ ناوهو افیقلت اذه سرفلا فقلت لاقب رد هنسانعم كءرو قرەلاج

 اهیدنا ب رض ادمدج اماک هیدن هعفر ةدشوا هنطب وع اسهلشال هن انتساق هديب

 كن رللانک رروب هک روئید هبهود لوش هدننزو فقوتم ( فقلتملا ) ربسلاق اهنابل
 ناک اذا فقام ما Sarr هوا رک و بوک ا یرغوط با و هرمْیط یراق هنقن



 علا عج فاقلا.هر

 | رونید هتعاجج قنب رد عقم ند هقلتخ لث ابق هدنن زو ریما ( فیفللا ) رولوا [
 | للاعت هلوقو مهطالخا یا مهفیفلو مهفلبا واج لاتی هنمو یدنلوا رکذ هک یک فلا
 | ندولرد هدایز دوخای یکیاو ةلیبق لک نم نیطلنخم نم یا [ اغیفل مکب انثجو ]
 | ادعاصف نیسنحیم طواخ یا فیفل ماعط لاش رونلوا قالطا هناعط قشراق
 ردطلغ یوق هه دص هنفل لاق اک رولک هدهنسانعم قیدص فیفل كنب رطوحو

 | همانعم لوا یهروزح هلك فلوم نکل هليا همجعم نيغ ردقلوافیغل نالوا باوص |
 | فیفل یر رولوا عون کیا ردصوصخ بابر هدفرص لع فيفلو ردشمالیا راډ

 هکر د قوررفمفیفل یر ویک یوط رد هلک نالوانرتفم تلع فرح یکیاهک رد نورقم
 | ( ةغيفللا ) یک یعورد هلک نالوا قرتفم هللا می فرح ینبب كتاع فرح یکیا

 ( :فللا ) روتید هلا نالوا هدنتلا كریکس ناک هدننمص كنهود هدنزو هنیفس |

 | فللاب ةفلا لا روند هاغروو هفشراح ثجرو هدننزو صقم هلرسک كيم ۳
 | هکر ونید هکلنوس قرهردلوط یرثایلد هلتناطب هلنیتصف ( ففللا ) هب فتلیام یا ا
 | یرمط یسەجکلب كنهدک نیلشیا شيا هلبا لاو رک ذیس اک ردکلی هپ هنوکر ۳

 | یوتلپناوهو ففللا نم لمعي ,راردشال لاقب روند هغملاق لطعم ندشیا هلنارو

 ففل هلیصف كمالو كنءمه ( فلالا ) لمعلا نع هلطعبف لماعلا دعاسن قرع
 رونیدهبینک ندیا ملکت هلتاطبو تلفت قرهردلوط ینزغا ید ردفصو ندنساتعم |
 لبنتو هغ هناسل الم ملکت اذا مالکلا *یطب ىع ففالا نيب ىا فلا لحر لاق |

 زونید همدا ولشاف قیناچو *یطب لبق یا فلا لجر لاقی رونید هندآ ناجنارک و
 روند هرمط نالوا هدنکجا كراوط فاو نیبجاا نورقم یا فلا لحر لاق

 | رغآ یلد هدملکنو لهالا ربثکلا یا فلا عضوم لاقي رونید هلع قوج یلنشو
 | فلا لحر لاش روند همدا چو نحاع هدفاصمو روماو روند همدآ نالوا

 | هنوتاخ ولقلیوا یرباهدننزو هارج ( هافالا ) رومالاب یعلا اذک و ناسالا لبقثلا یا
 نیذخفلا ةمضضلا یا ءافل ةأما لاقب رولوا یک یئانب هنبر یر یرلطوب هک رونید
 كنهعاب ضایرلا ءافاو همه یا ءافلذخف لاقي رولوا فصو هدهفلیوا یرباو

 ( فللا ) رود هنیراقوپجو هنب رللاد نالوا شعثهراص بوشقوص هنبرب یر
 ارهاظ رولوا عج ندنظل ءافلو رونید هرازبق ولناج ولنا ولیوب نوزوا هليع كمال

 یط هللا 5 هدننزو ممز ) فال ( رد ءافل یدرفم ید كنظفل فل ویشا ۱

 رونیدهیسک ناوناو نوزو فیعص فلفلو ردعضوم ر هدنس يرلغاط تنس هلو

 هلبرسکكنهنم» ( فاغنالا ) فیعضیفالفلو فلفل لحر لاق روندیند فالفل
 | تحهلعحاذا هسآر را طلا فنالاقب رد هنسانعمققوص هنتل آ یرادانق یناب یعسق شوق

 رد فذل

 س



۷۳ 
 ۱ ۱ می تیمی ت سا ۱۳ ا مستمر سوم

 مسسسسس_ و سمس سس سس

 دوحاپ هلیصف و یرمک كمالرد فو يدا روند هراص نشوم راص بوبا

 ةحبق هلماع اذا الف فعلا لاش رد هنسانعم كليا افح و روج و هلماعم د

 همقل اذا ماد الا هفنلا لاش رد هنسانعم قمردنوب همدار یهمقلو هيلع راجو

 افیغل راص اذا لجرلا فغلا لاقب ردهتسانعم قلوا یغات سرخ هسکر و های

 ۱ یزیتش وا أ ااو دةس ام ههل رو لق [ فعلا ])
 لاقش رد هنسانعم تک تسار هعدار هدنن زو هلعافم ( ةنغاللا )
 همقل ( ةغغللا ) اهلبق اذا ةأرملا فغال لاق رد هنسانعم كع واو هفداص اذا هفغال
 الصا هدننزو هفحشم ( ةفللا ) ةمقللایا ةفغللا هذه ذخ لوقت ردیفداو هدننزو

 یک یدارکا ولغاط و اوشر رونید هبهفاط یمارحو ررخ نایلوا یرثا تیج

  دردضت تلف و ىضق كمال ( فلا ) مهل ةبح ال صوصل یا ةفقلم موق لاقي
 هرمشن دص لوالا بابلا نم اقل هل لاش رد هن ساتە كکو بورود یەم ر

 هنسانعم قمردشمراص هنیر یرب بودلوب وق هکنج هل رب یزب یرکسع یکیا و
 یبولطءوقح كمدا رب و برح اب امد طاح اذا نتستکلا نیس تل لاق ردامعت سم

 ا لاق رولوا شکو بورود ینقح هکر دلمعتسم هنسانعم كليا سما بويمرو
 | لوقلع كعقوح بوتاق هنیریرب یرلماعط ولرد ولرد و هعنم اذاهقح انالف فل

 هفونص نم اطاخ رثک ا اذا لکالاق فل لاق رد هنسانعم كع هلشب نیکرج و دن
 | فل لاق رده: انعم تكمردشت بوردشانپ ههنسنر ییهنسنر و حوا ایصقتسم
 رلحاغاو رکذیماک ردهنسانعم فیفل فلو هب هلبصو و هبلا هعع اذا یشلاب یثلا

RTT HET my:هوس و  Poو.  

 ۲ اذا هفل لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمردكر و ةفتلم تراص اذا راج الا تفل لاقي

 هر راس و هغایا روتی هقراص و هغال وط هدنن زو هاتک ( ةفافللا ) هعج

 | هب فلیام یهو ةف افللب فخا سبل لاقب هنمو رولک فثافل یعجروئالوط بوراص
 قاعت هلال تاک رح لوقىلع هلیضفو ىرسك كمال ( فللا ) اهرینو لحرلالع |

 هف رفتم نک اماو هفلتخ لث ابقو رولک فوثل یعج رونید هب یناسنا تعاجج شلوا
 ] یر ریاجو ېک یستنرید روز دوهش شارید نداروب نداروش روند هنعاج مع
 f یر ندنعلذیص یر اشا تالذک رواد هرازغ صو هعگ اب شهعثم راص هنر ی رب

 ناصهغبو ةفلو فل 4 د لاق روند هراراب ایخ نالوا شعثف وصو ش دا اج هنر

 4 رب ی رب ندنفلقیص هبي كنه لمه ( فاسفل الا ) راصخالا ةفتلم یا

 س میس سم یی سس توس تست تست جو سز = کد

 فل
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 مفانلا لاصیاب هقلخ ىلا نسحملا هدابعب ربلا ىا فیطالا ىلاعت هلا ءاعما نمو رایدلبا |
 ضد اغ یسانعم مالكلا فیطاو اهقاق دورومالا یایافخم ملاعلاوا فطلو قفرب هيلا |

 یقحو ماعم شام وه و فیطا مالک لاش ردنر اع ندبرلکت نالوا قخو ۱

 هلناصف ( ةفطالا ) ريس یا هریغو ماعطلا نم فطلب ءاج لاش رونلوا قالطا |

 هدننزو نارکس ( ناغطللا ) ةيدهیا ةغطلهيلا ىدها لاق روئلوا قالطا هناغمرا |
 نافط!لحرلاش رونید همدآ ندبا ناسحاورب هلیهحو تعالمو هفطالم هسان اعاد |

 یرغوط هرب نانلوا ریبعت شود هدسکوک هدننزو مزاول ( فطاوللا ) فطالم یا ؛
 كنم به ( تاطلالا ) ردذوخأم ندنسانعم برف رونید هنیرلکک ویا نالک |

 لروغوب یحاص و هرباذا اذکب هفطلا لاقب ردهنسانعم ناسحا كلبا كلوا هلرسک
 راردنآ هدقدلو لخدم یسیدنک ردهنسانعم كلا لاخدا هنحرف كنهغا ینرکذ |
 بوردشان هناي یبهنسنربو ةقانلا ءايحىف هبینعق لخدا اذا هريعب نالف فطلا لاقي |
 ( فاصل الا ) ةغصلا اذا هبص فلا طلا لاغي رد هم ا ق

 هقصلا اذا هبنع هفطلتسا لاق رد هنس انعم قم ردش ان هنناب یبهنسنر کاو 8
 كلبا ناسحا همدآر رولک نوعا دعاصف دحاو هدننزو هلع افم ( ةَّقطاللا )

 لاعفت ( فطاتلا ) ه راب اذا هفط ال لاش هنب رل انعم كند ديا ناتسح او
 شبا هلاک زا هلتلوهسو قفر یفیارب هدنزو لعافت ) فط التلاو ) .هدننزو

 كن هرم ( یاعلالا ) هيف اوتفر اذا اوفطالتو الاق اوفطلت لاقي رد هنس انعم

 قاپ هغ. ردلاص بولک هعشخ دوخاب یعالب ناقهود لجمدآ دوخای نالسرا هل رسک
 مثخ رارکتهرکصندقدءوب بوریوج ینزوکهدعب بوش هلعثح لوقلع رد هنسانعم
 دسالا فعلالاقی اردنا تتشنندنعخ لاک هک ردهنس انعم قمقب هبسکلوا هتدحو

 ( فعتلا ) رظن م ینناا م رظنوا ةرواسملل اینو درحوا مدلا غلو اذا ريعبلاوا
 زسرخ هدننزو ریمآ هللا. همجعم نی( فیخللا )رد هنسانعم فاعلا هد ز و لق 9

 هدنناي ینرلبابساو باوئاو بوحا بوی هلبا راز رخ هک روئید «مسک نالوا یغاتب
 مهعم قري الو ماي ظفحو صوصالا عم لک ای یا فیغل نالف لاق ردنا ا |
 هنم دمو بیرق نالوا یسهلقاع ةوقو یراشتسمو ریدمو یرارسا مرح كمدارو"

 ه دنن زو ءامرک رولک *افغل یعج هلیخدو هتصاخ یا ننالف فیغل اذه لاقب روتید

 عبارلا بابلانم افلا مادالا فغل لاش رد هنسانعم قوب همقل هلنرتصف ( فللا )

n 

 ريعبلاو ادالا فغلا لاق ى دنل وا رکذ هکرد هنسانعم فاعلا هل رسک كنم رهه

 ' ( فاغالا ) رونید هنشآ جام وب نالوا زستا هدننزو هنیفس ( ةغيغللا ) هل اذآ

 | هب هنسن راسو هماعط هحزاو رد هنس انعم ناسحا ردسا هلثيتصف ( فدللا ) ۱

 ی



| 
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 (فیخلا) درو هرم رد فا یا رقم روند هرلشاط هتفوو ق هدننزو باتک

 ول هبعش لیک وک لئام هضاب یحچو نسحاو قا ندناو هبش هنغاربب لیلا ناسل ز

 امرخ ساحر فصلو رد نسحمورجم یهجو الط یتلوسغ تكنکوک رولوا یرلکوک

 هل ریسک كداص ( فصاللا ) ردیدآ كغاط ر هدندروب مع ردزباج رنک كمالو ۱

 ۲ 2 فطتل نات رد هنسانعم كلبا هلماعم هرزوا تعالم و شزاو و قفر هلی كمال"

arama wm. rua. 
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 دوخای ردیعا كنار ندنرلتآ هبوب "هلیلح "هلی وط هدننزو رییز دوخاپ هدننزو ریما

 انها هل صف ل لداصو كمال ) فنصللا ) یدنلوا E هک تن رد هللا هلمهم یاح

 رد هنسنرب رتب هدنرید كلابن لوا لوق یلع ردنابت یرلکدید هربک هکر ددنسانعم

 ینذخو ینیصل نوا ردنوارب ناقسشپاب هک ردنابن ی راکدید بن رالا نذا دوخای
 یغاربب رونلواریبعت یغاربب تروع لوطو یغاوق ناشواط هدیکرت رلرید ید كعم

 ۱ ید رد كند رولوا ردستم و هکر 1 هدنناب هبقع همسخم و 2

 هدننزو باس و هدننزو ماطق و قزلو 2۳ اذا عبارلا بابلا نم اف.هل

[ 9 
 م ردلاق هکر دیفدارمو هدنن زو فصر ( فصضالا ) 4۸ _نتانعم دعا رونب دهنشاط هم رس سست سس

 ريما ( فیضللا ) هفصر یتعع هنصل لاقب ردهنسانع كمزید یشانب یشانب یکیشاط

 | رولوا ردصمو قی رب یا فیصل "یش لاقب روند هبهنسن نابا یاردلب هدننزو
 ۲ ( فطللا ) قرب اذا لوالا بابلانم افیصل *یشلا فصل لاقب هنسانعم قماردلپ

 أ قفرو فطا هنیدابعندنفرط العو لح قحو هب قفر اذا لوالا بابلا نم افطل هلو

 ۱ 3 لصوا یا كل هللا فطل لاقب ردنرابع ندکلیا لاضیا یر هلالوهس و

 و و و کنارش کیم ناف ین و سا دار تی
 ند ابر فرط فطلو ردکعد نسس هلوا لثان زستقشمو بعت هکدارم هک هیلیا
 ردن رابع ندکمرونڪ تسار ینشیا كلوق هک رونلوا ریسفن هد هلبا قیفوت
 رد هنسانعم قملوا نیش كب هنسن ر فطلو هقیفوت ىا ىلا عت هفطلب لصح لاقب

 كجوڪ و قفوا هدشنزو همارک هفاطل و فطلو اند اذا "یشلا فطل لاش
 ةف ا طلو افطل *یشلا فبل لا ردیلب اقم تم اضض هک رد هنن انعم قلوا

 ۱ ردفصوندینا یانعم هدننزو ريما ( فیطللا ) قدورفصاذا سماها ب ابلا نم

 | قیقد رینسیا فیطل "یش لاقب ردیلباقم من هکر ونید هبهنسنكچوکو هدرخ
 ۱ ةن یرباو ابق هک ردند انعموب قالطا فیطل هبهنسن بسانتمو ژان هد رغاسل

 | هکرولوا لعاف ما ندلوا یانعمو رولوا نابیز انو قلصت یرثک ا هک ردیلب ات

 ] بر یجیدبا ناسحا هللا عفانم لاصیا هنناق ولخحمو مرکورب هلفطلو قفر هنید ابع
 | ریسفت هلیس انعم ان ادو مع هروما قباقدو هایافخ راضعب ردیفرمش مسا كناعتسم

 رلیدلبا
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 راسو فشراجو ناغروب روند ههنسن كحهنبرو هدننزو باتک ( فاعلا ) ||
 ناغروب امدقم هدرلبرع اریز ردشلول بلاغ لامعتسا هدناغروب نکل یک هنسن |

 رولوا هباتک ندنسهحوز كمدآ رو هفحلیاموحو یا هیاعلاق رداک د فراعتم ||
 هلرلیم ( ةفسللاو فسا ) رونید هسابل كلتسواو هتحوژ یا هفال هذه لاقي ||

 هدننزو ربیز دوخای هدننزو ریما ( فیحللا ) ردهنسانعم یا هدرلنوب هلرسک |

 یدنلوا هیمس هلم وقص سا هلنلوا رتروا یک فشراچ یلحم یتیدلوا سام بولوا

 هلرسك كمال ( ةفحللا ) یدیشلتا ادها *اربلا ىبا نن ةعير هنیرفزثا فرط
 ىلع ةفحل هلامق فحمل لاقي رد هنسانعع قلوا فلت یزارب ندنلام كمدآ رب

 هننلاح كيرو هنسهلوقم ناغروب هفلو “ىش هنم بهذ اذا لوهحا ءان

 نسل هلا لا-قی روئلوا ریبعت هليا شنورو ندنآ رولوا عون ءانب هک روئید
 رونید هنک وك كغاط هلیرمسک كمال ( فللا ) یاصعلالا ةلاح یا ةفحللا |

 لرطقو هیحا رب عقاو هدنرلید كنبرغاط دنوابنو نادمهو هنسانعم لبلا لصا

 ردراو هبرق کیا ما راتسو هلبح هدنرزوا هک ردیبما یداورب هدزاجحو ردیسا
 تسا اهتش یا هنسا فا برض لاقب روند هنغانیق ر ییعب هنقشرب كرد فو

 برانم نم سلفا » لثلا هنمو رد هل رابتعا هیلاورد هقلحو نجع يأت كنسهلک
 هلغمال وب هنسن كح هديا تروعرتس مدآ نالوا رویدنمو سلفم ارز « هئسا فحل

 رد هنسانعم كليا ماربا هلب رسک كن هزمه ( یاطالا ) ردبا عضو ینلا هنغانیق
 هب فا لاقب رد هنسانعم كلبا نایزو ررض هیسکرو جلا اذا هيلع فا لاقب |

 هلصاتسا اذا هرفظ فا لاقب رد هنسانعم كمسک نبرد كب یننرطو هب رضا اذا
 ىف یشم اذا لسحرلا فا لاقب رد هنسانعم كمك بوب روب قر هئوط ینبد غاطو |
 لاقب رد هنسانعم كع روب كر هب روس هر ینرلکتا هلبا اداو رضفو لبلا فل |

 هدريخایانعم هليا فاحلا ( فیعتلا ) *البخ ضرالاف هرازا رح اذا لحرلا فلا |

 هفحال لاقب ردهنسانعم كلتا تنواعء همدآ رب هدننزو هلعافم ( ةفحاللا ) ردفدارع |
 لعفت ( فلتلا ) همزال اذا هفحال لاقي رد هتسانعم كليا تمزالمو هشاک اذا

 (فخطلا ) افال ذخما اذا لحرلا فلت لاقت رد هنسانعم كدبا ناغرو هدشنزو |
 یا فا تلکا لوقت رونید هنیف هففوب هلنوکس كن همجم یاخو یصف كمال
 بابلانم اف هف لاقب ردهنسانعم قمروا كب رولوا ردصم فو قیقرلادب زا

 اف هن لاقب رد هنسانعم كلا اغغو ناشن شیککو ادب دش هب رض اذا ثلاثلا

 صوصخ هبهو دو هنسانعم تسا رونید هرد هدننزو هرم ( قلا ) هسوعسوا اذا
 ) فارلا ( روند هشآ جالو هدننزو هنیشس ) ةقحلا ( رد,دآ 3 هنوکرب

 | نوزواكیو روک یغریوق ردیدآ تكسرف رب ندنراسرف یوبن ترضح ةصاخ هبوط |

 ۳۵ ا سنسور ۱
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 فیکلا N E FF ا اش وخ هدارون

 . گلکلموک و روتید هنسهعطق بوت هلت رك كفاك ( ةغيكلا ) بصنلاو رجلاب فیکلاو ۱

 روبد هفیخح هنال وا ؛ندالتنکا هک هتن رود ه همای نالبروا کیا ندنف رط كل وا

 ردهعلق رب هدنن رع نا هریزج هلرهش دمآ هدشنزو یزیض ( ینیک نصح )
 هغیک لاقی ردهنسانعم قءارغوط بوسک هراپ هراب هدنن زو لیعفت ( فییکتلا ) |

 ژدبسابقیرللوق فیکتف هتفیک هلفرمصتوذخا ندنظفل فیک كنيملکتمو هعطق اذا

 یک تیفیک و فیک *هلوقم زددودعم ندحالطصا سپ ردلک د عوعسم ندیرع
 .عطقنا اذا *یفلا فاکنا لاق رد هتسانعم كسك هدننزو لاعقنا ( یایکنالا )

 هتصقنت اذا هتفیکت لوقت ردهنسانعم كلسک | هدننزو لعفت ( فیکتلا ) ۱

 هک سن سس زن تی تب

 ,شوخ یاعط هلیئوکس كنهرمهو یصف كمال ( فاللا ) ( ۰ ماللا للصف ۰ )
 لک اذا ثلاثلا بابلا م نم افال ماهطلا فءال لاق رد هنسانعم كع هلشب لزوک و

 لاق رد هنسانعم قمر روا كب هلنوكس كيحو یحف كمال ( فحلا ) ادبح الك |
 كن رلقاتیو كسر ۱ را وناج راسو وهآ و ادد هب رمّط اذا ییاملا بابلانم اف هغ

 لصاف هريو ىظلا فجل لاقی رد هن انعم قمزاق روقج ر رل هراغمو
 روند هروقح نالوا رکذ رذعسا هلنیتعف ( فحللا ) ةرفح رغح اذا سانکلا

 رونید هروقچ یغیدیوا كيوص ندنسهروج كنید ویقو نالیزاق هدنبیاچ رب كنويقو
 هكنهروّهیک رلا لصا یجاو نم ءالا لكا امو امناجق رفح وهو فل تاذرثب لاقت

 هموبواوهروقج یغیدلاق بولیک ربا كنبوص لیسو ردیطسو قح هک رونید هنکبوک
 | نوید هنکیشا تلآ كيومق هدننزو باتک ( فاحللا ) رولک فاإلا یمج روند
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 ] یک نور هک روند هنسهلوقم ابق نالوا هلاوح هبهراغم ندغاطو هنسانعم هغکسا
 یصی یر هدننزو ریما ( فیجللا ) رولوا هلاوحبولهووس هرزوا هراغم بوقج

 | .كنوباق هدننزو هنیفس ( ةفيجللا ) ردفلوا فيجب نالواباوص دوخا روند هقوا

 | ىفارطا كنويف ( فیجلتلا ) روند ناتفیط هنسیکیا روند هنسهکجربو هلنای رب
 هنبرلیبق كحرف یرک ذو ابناوحق رفح اذا رثبلا فل لاقي ردهنسانعم تزف
 ] (فجلتلا) اهبحاونق لخدا اذا هرکذ اهحرف فجل لاق ردهنسانعم كلیا لاخدا

 اذا رثبلا تفجلث لاقي ردهنسسانعم كك وجل بولیربوا هبورجا ویق هدننزو لعفت
 رثبلا فجلت لا رولوا یدعتمو مزال هنسانعم قمزاق ىنفارطا كنوبقو تفسخا

 | ناغرویبهسک رب هلبئوکس كنهلمهم یاحو یصف كمال (فحلا ) امناوخ ىف رفح اذا
 غ ادا ثلاثلا بابا نم اهل هد e رد 4 بانعم e بوت روا
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 | الوا ردراو لوق هنوک شب هدنصوصخ یرلپماسا طب ردروک ذم هدناشلامظ« 6"

 | ردططوفشک ۷ سوبنطب ٦ سویناس«سلاوب 4 شک وطرم ۲ الما ۲ انہلسکم ۱ |
 | دنک ۷ سوئوا " سناطیرا ه سناو ٤ سوطم ۳ انیسکم ۳ اضام ۱ ایا 1

 | سنوراس ۵ سنوس 4 سنوطم ۳ ایام ۲ انیلسکم ۱ الا ردسویططلس |
 سنو ٤ سنوطم ۳ الا ۲ انلسکم ۱ اعیار ردساووذ ۷ شویططشفک 1

 سوطم۳ اضحلت ۲ انیتلسکم ۱ اسماخ ردططوفشک ۷ سویاطب ٩ سونراس ه [
 دساونب هدننزوهمنص«(ةفهکلا)ردسنون ۷ ططيغشك 7 سناوئاوذ ه سئو | ٤

 ۱ كفاك ( فهک تاذو ) هلیس هبت رفصء ( فهبک ۱ ) ردیدآ وص رب هدندروب 1

 هدننزو لعفت ( فهکتلا ) ردبرلعسا منصومررب هدننزولدنح ( فهنک و ) هلی | |
 (فیکلا)فوهک هبفراص اذا لب لا فهکت لاق رد هنمانعم قلوا ول هراغء غاط ||

 نا ( فیک ) هعطق اذا افیک هفیکی هفاک لاق ردهنسانعم كعسک هدننزو فیح
 نوحا نینک اس *افتلا ردهنتسانعم هنوت هلو هه رد یکم ری مهم مسا هدننزو ۱

 یک هللا فذ> یبافو یدلوا ینبم هرزوا حح ینبم هننرواج ايو یدنلوا كیرح یرخا |
 نوجا ماهفتسا ابلاغ یسهلک فیک و یکیرلک دد وس هدنسهلک فوس راربد ید |

 بجعت هک رولوا یتیفح ریغ دوخای یک دیز فیک رولوا قیقحای رونلوا لامعتسا زا

 جارخا هنجرخ ینن هجهاک و [ هلاب نورفکت فیک و ] رولوا ج رخ هنحرحم ۳
  علصو بیشم سأرلا للح « امدعب یطاقس نوحرت فيك « وبشا هک هتن روئلوا |
 قحبهیغلوا انغتسا ندیدنک هجهاک و رد هدنلیوأت كلذ یموحرتال هک ردعقاو هد ۷

 ندادتبم هدلوا هک یک تنک فیک و تنا فیک رولوا عقاو ربخ اک ١ مدقم ندهلک |
 ندهلک نالوا هنع ییغتسم ريغ پولوا نک ر كلذک و ردربخ ندنسهلک ناک هديا | ۱

 فیک ] یلاعت هلوقک رولوا عقاو قلطم لوعفم هجهاک و رولوا عقاو لاح مدقم

 قر هلوا طرش هجه اک و [ دیهشب ةما لکن م انثحاذا فیکف ] و [ كبر لعف م
 یربهکر دبا انعتفا لعف کیا موررخم ریغو قفتم هدانعمو ظفل سب رونلوا لامتسا

 ئاجییک رت بهذا سلج فیک و یک منصا عنصن فیک رولوا "ارج یربو طرش ر
 ردشلوا بهاذ هنسلوا فرظ كنسهلک فيك هوبيسو نوعغبدلوا قاشتا ردلک د ۲

 نامز هن ارز ردشلیا قیدصت یشفخا!كلام ناو نبا زوج یتتیفرظ شفخا اما |
 ىلع نفلوا لاد هلاّوس ندلاوحا قجا ردقوب قیحالص هتیفرظ هلنلوا ناکم هنو
 هفطاع راضعبو رونلوا قالطا فرظ هلیقب رط زوج هلغلوا رمسفم هلیظفل لاح یا
 | یندالالع ناهو * هنانق تنال ءرلا لام لق اذا « وبشاو بولوا بهاذ هدهنسلوا

 ۱ ردلک د زئاج یوا هفطاع اقلطم نکل ردشلیا جاصحا هبت * دعابالا فی ف
 هکلب ردرهاظ یغیدلوا یآ یبفطاع ینراقم هباف نالوا هغطاع هدموقم تبیو



 سس ض تن تونس تست

 هنمو رولک یخد نوحا لیلعت ضعیلادنعو ردا تلالد هنسانعم هيبشت رولوا رح

 [  کادهاک هورک ذاو ] یلتهلوفویلاسرالجالیا [ الوسر کیف انلس را اک ] یلاعتهلوق

 تنا اک یک لوقت رولوا یفدارع یلع هک رولک نوجا العتساو مکل هتباده لجال یا
 فاک کهدنطفل ریخک نلند هدنناوح كنلوق تنا فیک و هیلع تناام ىلع یا هیلع
 لصتم هنظفلام رولک نوجا تردابمو ردکعد ربخ یلع هک رد هنسانعم ىلع ید

 هدزناسل ردندنعورف هیبشت ویو تقولا لخدب اک لصو لخدن اک مس لوقت هدقدلوا

 | لیق یزامن یک ییدریک تقو نامهو ربو مالس یک تاکیدربک ورجما نامه ید
 . [  شهك سیل] یلاعتهلوقهنمو رونلق هدایز نوجسهدافا دیک ون اضعبو رونلوا ریبعت

  هنرورمض لحم وب لوق یلع رولوا راج میسا فدای هنسهلک لثم هکر ولوا هاک و
 | | لثم نع هک یک یتیدلوا هدنعارصم * ملا دربلاک نم نکع « وبشا ردصوصخم

 | [كیركعدوام ]یاعت هلوق ىن (ک رولوا رو رجم ریو بوصنم ریشهبمهاک وردکمد دربلا
 | ری هک رولوا هاک و كلنو كلذک كلوقک رولوا انعم فرح قحال هتراشا مساو

 | رولوا قحال هلاعفا ءاعسا ضعبو یک یاو كايا رولوا قحال هوصنم لصفنم

 ۱ دولوا قحال هنسهلک كتيآرا نالوا هنسانعم ینربخاو يک هلاصلاو دورو كلهبح
 / | هلسه زا انعم وب هک رد ججرتم ینربخا یا ىلع تمرک یذلا اذه كتبأرا لوقت

 غ هفیص عوضوم هنیلط مهفو ردرابخا ببس یاوقا تیّور ارز ردهراعتسا ینبم
 | رددآ هیرق رب هدنساضق ناجزوخ هلی كنا ( قاکت ) ردشفلوا هدارا ما

 ۱ ۱ ناینک-و نیشدم هدننززو لیعفشت ) فروكتلا ( رددآ هب رقر هدنماضق رواس و

  قمزاب فرح فاک و هتفیک لوقت (ک هعطق اذا مدالا تفوک لوقت ردهنسانعم كم
 (نافوکلاو)هدننزو لعفت ( فوكتلا ) اهبتک اذا فاکلا تفوک لوقت رد هنسانعم

 ۱ رد هنساذعم قلوا یرک د هنسن رب قرهلوا ینا ردصم هرزوا سایف رغ هلاصف
 | هرلنآ دوخای كعرکب هبهفوک لهاو رادنسا اذا انافوکو افوکت لمرلا فوکت لاقب ۰

 | ملا پستاوا نیبفوگلاب هبشن اذا لحرلا فوت لاقب رد هنسانعم قلوا بسثنم

 | راغ رونید هرب یک وا شلوبوا هدرلغاط هل وكس كناهو یصف كناک ( فکلا )

 رولوا عساو ندنآ وب نکل رولوا هدنزرط راغ لوق لع روئلوا ریبءت هراغمو ۱ ۰

 ] اڑجلا لاقب رواک فوهک یعجج رلرید فھک هسرولوا كوو راغ هسرولوا كجوک
 ۲۴ رنص اذاف مساو هنالا ليج لاف راغلاک وا لبباق روقنلا تیبلاک وهو بهک لا |!
 | فهک وه لاقب رونلوا قالطا همدآو هرب كل -هرونک هانیو قحهنعص فهکو راغف |

 | تنوو هنسانعم كعرکس هلتعرس رولوا ردصم فهک و مهواحمو مهرزو یا موقلا
 ۱ ندنو ردهدئاز ینون هک یسهغیص انع فبنک نانلوا رک ذو ردروج#و تاع یلعف
 نآ رف( فهکلا باصعا ) هبشمو هودع ةعرس یا هفهک ینبجما لوق ردفمصتم ۱

۳۳ 
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 راردان ا هددع هوحو دنهل هلادفوک ردرا هدرکاا رانا یهظع ریس و

 عقم هدنا سان یک یخ موق دوخاب نوحغیدلوا رودم یرط "یک قلموق رد

 رلود ید دنجلا ةفوكو هلیعفو هلص كفاکرارد ید نافوکاکاو هلوا نوجغیدلوا
 قلا عرقا نب یئ اس هدنتف الخ نامش ترضح یر هطخ كى رع ضراارز

 هکیدید راضهبو ردشلوا دنح نک تقولوا ردشفلوا ددو طیطخ هدنا هل مشابم
 موقع رهش هنر بودل زودینا هلغاوا عاط كح وکر مان نافوک هدننیهز امدقم

 هکردذوخمندنظفل فیک ضعبلادنعو یدنلوا هیعسنهدهلبانافوک ندن رلکدتیا حرط |

 هحورب هریما مذ مارب یضرا لوا زیورپ نالوا مجمهاش اریز رد هنس انعم عطق | ۱

 ردیبم هنکي دليا قیرفنو عطق ند هراس دالب دوخای یدشلبا هیحون هعطاقم |
 بلتهواو هلغلوا موغطم یلبقام بولوا نکاسءای هلی كفاک یدبا هفیک هدلصا سب | "

 ةکرح نافوکو اهعقو فاکلا مب نافوکقره راب رع دوخاب یدلوا هفوک بولوا | |
 نالواهدنفارطا دوخایرد هنس انعم هعنمو رع هک ردذوخاء ندنرللوف واولا :ددشم | |

 دعسنالوا یسناب دوخای نوجغیدلوا طبع یموفیم رهش هدنلکش فاکام ذیاس لبح /

 باضتناو باط نوحا مالسا لها تن وکتس یر وب نم نیمز ص اقو یا نب " 
 هفوک هلا ذغا ندروب نم ظفل هلکعد اوعمجت یا اوف وکت همالسا لها هدکدلبا |

 زس هیلیا فرط رب یمام وقو ینعب ل: رلا هذه اوف وک دوخای رد لوا قالطا

 لانش روید هش بیم ةف وکو ردسششوا فرصت نوک رم طفل 9 8
 عضومر بیرق هبهفوک هدننزو هنیهج ( هفیوک ) بیعیا ةفوئالو ةفوك ه تسول
 رع نا ةشوک هلتخانحا کا هجهاک هلنعوقهباروا هنع هلاوضر رن هللادبع ردیدآ
 ردهدلر ر هدنسانضق سیغداب هدنن رقثآ ره رهش هدننزو ییوط ) قوک ) را رد ید

 .( نافوکلاو ) هدننزو نابیه ( نافوکلاو ) هلیصفو یعض كفاك ( نافوکلا ) |
 ردو یهو كنقالطا نافوک هموقم رهش رونید هغلموق یعرکد هدننزو ناسلح |
 نافوک و نافوک ىف لا رونلوا قالطا هتنحو *انعو جرو هشیا راوشد واتدشو |[ ۱

 قاموق راد ردطاغ یسرابع ردت سملا مالاو هداروب ءانعو دیدش ماف یا

 نعو رددوا هیشت هلغعصاب یدآ تاحو جرو دیدش م !ییدلیا هطاحا یفررط ره |

 هنلحاغاوهغلزاس روک و قیطو زع یا نافوک یف وه لاقب ردلمعتسم هتسانعم هعنمو
 یلو رلشصعب جرا فصعک فصعیف یا نافوک یف اولظ برعلا لوقو رونيد

 دوخاب هورک« 9 تربیحراضعب و رلیدلیا نایب لبا حمو جرهو رشو قلنقشراق "
 فوخ ( فوکلا ) ردذوخأ. ندلوا یانعم یسلج رایدلیا ریسغت هللا دیدش ا "

 افوک فوکی مدالا فاک لاقب رد هنسانعم كک و بورود راک نایتفا هدننزو

 فرح ندانعم قرحو ردنداجه فورح هدننزو لاح ) فاكلا ( هبناوح فلا اذا
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 ٠ | اومزبنا لاقب ردلب رابتعا فوصوم یبنأت رونلواقالطا هعنامو زحاح نریک هغلارا
 هلي مرڪ كفاك ( فنکلا ) مهنعو دعلا نجح ةرحاح یا 4فناک مهل تناک اف
 4 تو نور دوخای ردبا ظفحو عضو یتاودا هنصا هکرونبد هنسابروط نابوج
 ۱ یدنلوا رکذ هک ندنظفل فونک لنك فاك( فنکلا ) رونیدهفر ظیرلقص و۶ تم

 3 ۱ هر روتسمولهدرب هدننزوریما(فینکلا)هدننزوریمارولوا عجندنظفل فینکو ردعج

 | | هناقلقو هنسانعم راس روند ۵هتسنندبا رتسو هنسانعم هرتس روند ههدرب ورود

 | شلروج ندجاغا و هلیبسح قلوا روتسم رونلوا قالطا هباشع و زونلوا یالطا
 هرکصتدکدل سکو رح نم ةربظح یا افینک لبالل ذخا لاش روند هنلغآ هود
  لاقضنوزوا هایس کا رونید هنحاغا امرخ شمازوا ردق نوشرآ رب بوت اددجم
 | ( فينك ) عارذلاوص تبنیف عطقب لخ وهو فینکلاک ةيط هاش راردا هيبشت

 ۱  كنبرلتضح دوعسم نبا فینکو ردیلع تكنهسکررب ( فناکو ) هدننزو ریبز
 ۱ یدلیا هیبشت هنسابروط نابوج رع ترضح هلغلوا لئاضف و مولع نزم ردیبقل
 1 دوعسم نال لاق هنارع ثیدح هنمو ةيابلاق لاق ردرثا وبشا یدارع ڭفلۇم

 1 ردنوجا میظعت دوخای نوجغيدلوا هثبلا ریغص ىسهبنب ریغصتو [ الع “لم فينك ] |
 اذا هفکا لاقب ردهنسانعم كلبا تناعا ید و هلیرسک كنهمه ( فانكالا )

 ( فینکتلا ) ردیسهینکلیطا دیز ندباصعا هدننزو نسحم ( فنکعوبا ) هلاعا |
 ٠ (فنکلا) هطاحا اذاهفنک لاق ردهنسانعم قغاشوق بوربوح یتفارطا كنهنسنرب

 یا فنکم ءالص لاق روند هب هنسن شلداشوق بولیروح قارطا هدننزو مظعم ۱

 ] رونید هشت آ یرلقدقاب نوحا قفصیا هلک كداص هالصو هبناوح نم طبحا

 | لاقب رولوا فصو ید هبهیلو رونلوا قالطا هيك لاقص ابف ةيحلا فذکمو
 (فانتکاالا ) فانک الا ةيظعىإ ةفنكم ةي لاو اهيظعىاةبحللا فثکم لحر
 | موقلا فنتك | لاقب ردهنسانعم كمدیا لیغآ نوحا هود هدنزو لامعتفا

 ۱ رد هنسانعم قعاشوق یفارطا كنهنسن رب و مهلبال افینکاو ذا اذا |
 كنەنسنر ىد و هدننزو لعفت ( فنکشلا ) هباوطاحا اذا انالف فنتكا لاقب
 ] هلعافم ( ةفناکلا ) هاوطاحا اذاانالف فنکت لاقي رد هنس انعم قاشوق یی فارطا
 ] عطومر هدننزو لدنح( فهنک )هنواع اذا هفناک لاقب ردهنسانعم هنواعم هدننزو

 ِ فك لاقب رد هنسانعم كيك بوعک هلتع رس هدنن زو هح رحد(ةغهنكلا ( ردبدآ ۱

 ۱ كفاك ( ةف ةف وكلا ) رد هدناز یون هدن دنع رلضعب و عرساو ىضماذا نالف انع

 هم روند هغلهوق وللقح هدرخ هدرخ وق ىلع رونید هغنموق لزق رودم هلی

 ۱  هدمظعا قوراف تفالخ نامز رد نیپسلا ةر رادو ما ق هک یربکلاقا رعلا

 ىدا مالسلا هيلع حول لزنم امدقم ردشم لا ريصمت امهنع هلایضر سصاقویان دعس



 | هشیاولدتشمو جر كب هدننزو روبص(فولکلا )رولوا هايس ولفلک ینعر وقو رولوا
 1 هنر هدنرانک نوه هدننزو بحاص ( فلاک ) قاش یا فولکما لاق رونید
 ةفشآ و صبرح ههنسنز ییهسکرب هلرسک كن هزم ( یالکالا ) ردیسا هتیصح

 1 عر همدآرب ( فیلکتلا ) هب اعل وم هلعحاذا هبهفلکا لاقي رد هنس انعم كما |
 : .قشیام هما اذا انالف فلک لاقب رد هنسانعم كلا ما هلکملشيا شیارب ولتفشمو |
 قلآ شيا ولتفسشم و جرا هنبر زوا مدآ رب هدنن زو لعفت ( فلکتا ) هيلع |

 4 هتسپ دنک هلیس هب لعاف مسا ( فلکشاا ) هعشجاذا هفلکت لاقب رد هنس اعم

 ۱ لحر لاق روند هم دآ 11 مازیلا هشیمه ی هنس هدورب نادلوا م هزوک ۳

 | .,شبا هلتج زو جر هدننزو هلمكت ( ةفلكتلا.) هبنعيالال ضب رع یا فاکتم

 ! هدننزو راريجا ( فافیلک الا ) اغلكتالا هفطن ماذا ةفلکت هنلج لوفتدوکیذ 7 1 ۱

 ۲ فی ابا نف: دک اه رد هست لوا لو ىنا رف تر تلف كيوک | ۳
 ۱ ندنآ یانعم رد هنس انعم "اننو تسوزرخ هلنبتخف ( فکلا ) نا ترا تا ۳

 | وهلاشب رد هنسانعم بناجو هرتسو هزرحقیا هلا فنک یف تنا لاش رد ذوخام
 کک :ک قوه لاق ردهنسانعم هیحات و هنس ا رود هب هکلوکو هاج یا هفنکیف |

 !  راظلا رح لاق رونلوا قالطا هند انف كشوق رتاطلا فنکو هنیحا یازاححا

 ؛ یک چپ ) نک ( رد هنس انعم هیحا یخدو هلتاحف ) ةقنكلا ( هیحانحیا هیفنک

 1 ريدا هر ارز نب بحاح بولوا هعقو رب برعلا نیب هدنآ هک ردعتومرب هد زو |

 | شا وط نکرصلوا یب هنسنرب هلینوکس كنونو یصف كفاك ( فنکلا ) یدیشلوا
 رت فک: لاق رد هنس انعم قع و هل رالا وند نوا یا كحملوا

 اومو ماعطلا ام كن زیفقلا سأر ىلع هدب لعحاذا لوالا بابلا نم افنک ۱

 1 نم مغلاو ریعبنا 33 لاقب رد هنس انعم كمر وج لبغا نوا قغاب هصک |
 1 كلا فارصناو لودع ند هنس رو اهبلا امووی ةربظح اهل لعاذا یناثلاو لوالل ۲

 هکر دهنسانعم كللا تنایصوظفح هدلح ری هتسنر و لدعاذاهنع فنک لاقت ردهنساتعم
 قلفیرابو تن واععو هطاحو هظفحو هیاصاذ* دلا فک لاش روئلوازیبغت كم زوکب و رو

 ایمن فنک لاق ردهتس انعم كی دبا فینکو هلامااذاانالف فتک لاق رد هنسانعم

  (فونکنا)اغینکاهللعحاذا رادلافنک لاقب ردهنسانعم قعای فینک ه هناخوهذخنا اذا

 هلوا ردبک هدهغرالا اجياد بویعثراق هیروس هکرونید ه هقاد لوش هدننزو روبص

 تونک ةقان لاقت هلوا راقلاق بوناب هدهخرالا بوبي هدنرافات صوصخم لوقلع

 هن كو هنوبق لوشو اهفنکف كربتو اهلزتغتوا لبالا ةفنك ىف ریست تناک اذا
 هناویح شعشا كکرا نکیا هبکو هلوا ردیک هدهغرالا قاریا ندیروس اماد هکرونب
 أ (ةفاكلا ) لماح یهو لعفل از ترا اذا قوتك قو هاش لاق رود
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  یلع كدب عضت نابهتصض وتسایا هتفغکتسا لوقن رد هنسانعم كلا رطن نوجا |

 | بوجآ جوآ هقلخ هدتنزو لعفت ( ففكتلا ) سما نم لظتسي نك كبجاح |
 | لعاف مسا ( تافکتسلا ) هفکب بلط اذا لئاسلا فقکت لاقب ردهنسانعم كفليد [

 ۱ ۱ هرلهودشکرب بوطردو نوعغیدلوا هدرلهرقنییعی هدففک روند هراراکب هلیس هين

 ا لاقب ردهنسانعم قمروط وریک ندهنسنرب هدننزو لزلزت ( فکقکتلا ) رونید |
 | اوفکنا لاق ردهنسانعم كملا تغارفو كرت ( فافكنالا ) عنتما اذا هنع فكفكت |

 | هبلاقی رونبدهغلارقلئامهیوراص هلن وکسكمالو یحذ كفاك (فلکلا)هوکرت اذا عنموملا نع |
 ۱ بلک وه لاق روندههتغشآو قشاعهبسسک كفاك ( فلکلا ) ة رفصداو۔ىافلك |

 ا (فلكلا)ردعج ندنراظفل ءافلكو فلکا هلی كفاك ( فلكلا ) اهفشاعیا ةنالف |
 | سید هدیکرت هکردهنسن نالوا ضراع هدزوب اجاج یک یسهناد صوص هلنینصف

 | لبا یزرقو میسعسلک هجولاواعب "یشوهو فلک ههجوب لاقب رونلوا ریبعت تغیحو |[
 كلي هسک ضعب هکر ونبد هغللزق قتمارق لوش و روند هئول نالوا هدننس هايس ۱

 وهو فلکلا ههحو ىلع لاقب رونلوا ریبعت یجشتب رولوا ضراع هدنس هرهج |
 | ضارعا فلک وبشا هرزوا یغیدلوا روکذم هدهیبط بتک هحولا ولعت ةردک ةرج |

 تبحو قشع هلیس هدایز هیسکرب زولوا ردصم فلکو یک شرو شم ردندهبدلج |
 لوش ( فلک الا ) هعلوا اذا عبارلا بابلانم افلک هب فلک لاقب هنسانعم كما |
 رد ءافلک یتؤم هلوا قللرف قتمارق یی فلک هدنکتر هکروند هناویح و ناتسنا |
  هارج ( *افلکلا ) رونلوا قالطا هنالسرا و فلک هب ناك اذا فلکا لحر لاق |
 ( ةفلکلا ) رونلوا قالطا هیهداب ءافلکو یدنلوا رکذ هکردشوم كفلکا هدننزو |

 هغلیعرف نالوا قنالو بویلوایاص لوقیع روند هننول فلک ا هدننزو هفرغ |
 | روند هئیش ولتقشم نانلوا باکترا و هشبا نتاشیا هللا بعتو تجز و رونید |
 كحراش نوسلوا یئا ندنس هلوقم هلزا و ها لرک نوسلوا قل كرك |
 ۱ هنمو رواک فلک عج ردلمعتسه ید هدنسانعم تثتشم و جد هفلک هروک هنناب ۱

  قحوا هیات نم هتفلکنام فلّوم» فلزلاىلا لصی۸ فكلا ىلع ربصب ۸ نم» لاش |
 هلعو لمف نانلوا باکترا هل رابتخا یدنکو هلا فیلکت هلکلیا فی رعت هل رابع

  ةقسمییع هتفلکنام ةفلکلاو هدحابصم ردهیقح تشفلک هيعرش ماکحا رولوا لماش |

 ) ییانعمکیا هلغلوا موسم هلیئرابع ةفرغو فرغ لئم فلک عجلاو ةفشلا ةناكلاو |
 ۱ ۱ كفاکو ردبیسا یدح كنهسک ما تراح ن ماع هفلکو ردشلنا حرصت جد |

 ) هلا راج دوخای هدنینح لح مان هفیغ هدنن زو یرشب ( قلک) رد هدزرابز هد هلق ۱
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 ر ی سابع

1 
 ) ردششوا هرعت هلذلوا فاکهدنن ول هل دیس راشاط شعب عقاو هد آ ردبدآقلموق ر هدنندب نادرو ۱

 ۳ هدننزو بارغ ( فالک ) ردقلم وق مالمو لهس هلج زسقلثاط یسریاس فارطا
 2۵ ٩ شاپ لئامهلشب ردم زوا عونرب هدننزو یبارغ( قفالکا) ردیعما یداورب هدنبدم |



۱ ۷۳۳ 

 روط وریک ندنب نس هک ردهلکرب هدننزو ماطق ( فافک ) لاوسال دبلادم یا ||
 ر ونلوا لامعتسا هنسانعم م هروط وریک بویلا ضرعت اکس هدنب هلا ضرعت اکب

 زادقمولثم هروک هاب كحراش ثكنع فکاو نع کیا فافک یتعد لوقت |

 هزوج كسابل یمهلوقم ناتفقو كلموک هلیعع كفاك ( ةفكلا ) ردلودعم ندنسانعم

 ره لوق ىلع ردهنسانعم هزورب رارکید بورویق هکر وند هنسیتنرویقو هنکتا

 هنسیقو هنحوا كنهنسن رو یک لمر هيشاحو بوث ٌهبشاح روند هفک هثیشنانازوا
 | یک شلتا عنم ند هدا ز هتبلا هلوا یهنم هنحوا هک هنسن ره ارز روئلوا قالطا |
 كنهنسنره ردیحوا رسقاص هک روند هثحوا یرقو لب بوثلا ةفكو رولوا ۱
 فافکو هدننزو درص رولک ففکیمجج رونلوا قالطا هنی رانکو هنب زاورپ وهیشاح |[
 هکر وند هرب ینیدلوژ تیار ن دند تكحاعا رصشلا ةهفکو هدنن زو لابح رولک /

 ذوخای ردنرابع ن دتعاجو داوسو ترثک سانلا ةفکو رونکو بولیسک ن داروا
 ۱ قم كباصت ولرومغی میفلا ةفکو رونلوا قالطا هرلنلوا برقا هلینهح ناکم اكس |

 | روناچو كر هنسهروچ هکر ونید هشاط لوش هفکو رونید هنب راحوا نانلاص یک
 | ةفکو رلردبا حط شک رلیودب هدنآ بوباپ هدنزرط قاجوا بورپ وج یسهلوقم

 رکو برع رک ر دئرابع ندنامز ورح یرلقدلوا قالم كز دنوکو هصک لیلا ۲
 1 عردلا ةفکو رونید هغازود كح هدبا دیص وهآ هفکو نوسلوا نددنرلتهح قرم ۱

۱ 
۱ 

 رونید هتنرب نانازوا ههمرکد كل غلموق لمرلا ةفکو ردنرابع ندنکنا كهرز
 كح فیسلا فافکو رونید هنرایخو هد رک كنهنسنرب هدننزو باتک ( فافکلا ) ق

 ] هد هلیصف كفاك روند هنی زوک وزارت هلی مسک كفاك ( ةغكلا ) رود هنب نا
 ۱ (یدلا ةفكو)ردتغل هد هلص كفاک روند هنغآ یجوآ یی کد دناصلا ةغكو زواج

 قالطا هفک هځیش نالوا ردنسمو یعرکد رهو رونلوا قالطا هنغانصق كنهرباد

 رولوا هدرلابقو هدرلغاط هکرونېد هروقج یرکد نالیکرا یبوص رومغی و رونلوا
 ر دتعل هد هلعع كفاک رونید هنا هح رک د نالوا ردهم هدنند شید هللا ةفكو

 باع ( ففکلا ( KI E هدنن زو بنع ر د ففک یعچ

 كز وکو هباغتو شن هصمرکد نالوا هدرلنوکودو هد رالعن نلیسک هدندب هدننزو
 سان ) فاغنتسالا ( رونید هنمو وا كراكيب كلذك رونید همو وا نالوا یعضوم

 هلوح سانلا فکتسا لاقب رد هنسانعم قلوا هقلح هنفارطا نوجا قغاب ههنسنر

 ] ةيلا تفکتسا لاقب رد هنسانعم كنلکروچ نالی و هلا ن ورظنب هب اوطاحا اذا
 | یعلدو مقجا اذا رعشلا فكتسا لاقب رد هنسانعم كکرب بوطر د چاصو تحخرتاذا

 لژسلافکتسا لاش واہ هدیدماذا ةقدصلاب فكتسالاق ردهنسانعم قعازوالاه

 كليب هجوا ی هنسنرب بویق هرزوا شاق یلا یک راق هشنوکو هفکب ب
 سٹ
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e eیک هاو ةا و ردتمم نسل دنع  eجو هب  

 رال a 1 لری لا و 2 ا بنا لوق

 ۱ لامعتسا ۷ 0 اعیچ هدعد بولوا یک تتعاج ن دا عمو ی ندرلب دنک

 1 ۱ هلج هرزوا یغیدنل وا E نو یک هساخو ماع رد هک له ءاه و یدنلوا

 | ند دارفا هلیببس یرلعةج: هک ای وک ردل وقنم ندهموقم ام ردیعما كمیچو
 ۱ | هدنن زو دوعق ) فوفكلا ( یهتنا راردنا عنم نح ورخ نده ورک هدحاو درف

 1 رد هنسانعم كفلیس بولوا هدوسرف هدنسهنر كعغک رد یرلشید هلةغلشاي كب هود

 ۱ ( فاکنا ) بهذت داکن تح ایانسا ترصقف ترک اذا افوفک هقانلا تفك لاقب

 6 ۱ هد هنککرا روند هب هقان و یرلشید ندکدربب هدننزو و و هسص ) فوغكلاو (

 | ندنرابلوق دوخای بولی روک هنب رب یرب 0 ( ةفوفكملا ) رولوا فصو
 | ةبیع لاقب ر ولوا فصو هب هبکه شفلد_بلک دوخای شولغب بولب را ېک یکرک
 ۱ ةمذلا ام لثم ةفوفكم ةبيع مهني ناو ] ثیدحا ىفو ةدودشم ةحرمشم یا ةفوفکم

 ۱1 ادا ات فكي اک ھن افوفکم نوکی مثلا نا هانعموا تکتنال یتلا فظوفحلا

 | اهورشنالنایلعا on مهنس تناك ىتلالوخدلاكلذك عانملانم اهبفام ىلع تح رشا

 هيدیدح رویم ثیدح [ اهیلع اوجرشاو ءاعویف اهولمح مہاک ابنع نوفاکت لب
Eهحو ردح ردم هد هما_نلص نال روب مقر ند وب ترم وح فرط  

 ليث خد هدنسیکیا هکردسشلوا هیحون هنوک یکیا موقم مالک ه ر زوا روک ذم
 ظوفحمو نوصم ندنسهناش ضقنو ثکن بولوا دقعنم هدهنایمالوا ردهلبش رط

 1 هبكه لفقم دوخای رلید روپ هیبشت ه هبکح لنقمو جرمشم یمذو دهع نالوا

 ۱ نالوا هرکیدکی یرلنورد دعبنم یک یغنیدلوا عنامو طظفاح ین و رحم عاتم نالواهدنن و رد

 مویلا لعد هک اي وک ردکعد هل وا طقاحو عنام ندح ورخ ه رهاظ ی وادعو هنیک ۳

 2 هدننزو هلزاز ( ةفکفکلا ) رله لبا لیفقثو عضو هرجا هبکهرب ینوادعو ضغب

 هنف رصو هتعفد اذا هنع هتفکفک ل وقت رد هک اب كانا فرصو عمم ید و

 هفانک وه لاق رونید هنرادفمو لثم كیهنسنر هدنن زو باصس ( یافکلا )
 " رونلواقالطا هشاعمو"قزر ردق كح هیلبا عنمو فک یعایتحا هسانو هرادقمو هلنمیا |
 ا ردف كحهنجک هللا عنم یبایتحا هسا یخد وب هلنوتعف ( ففکلا ) رکذپس اک |

 ۲ یتغاو سانلا نع فک ام یا ففکو,شیءلا نم یافک ه دنع لاق رود هکلرد

  هرالعن نلم یک هندی فنکو رد روصقم من e هرو هناي تح راش

E:نافکتس | ففکو روند ه را شقت گر کد ی رکد نالوا  

 | فنكدا 4 شام رطضصا دق نالف لاق رو هکماید بوچآ جوآ رولوا ےس
my 
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 ( بلکلافک ) ردندنناسرف یسهلیبق لثاو نب رکب هکرد هسک مان هلا دبع نب ورع ||
 دوخاب ( عبسلا فک ) رونلوا ریبعت یهیستیا هکردب رلکدید ناقش دیو ردنابرب ق

 ( رهلافک ) را ریدیخد ميگيبک هکر دب رلکدیدیتوا هغب روقو یسهبا رابجترب م طلافک
 ( دالا فک ) رولوا یرلقاربب هصمرکدو هجا ردنوا ر رل رد یسها یدک |

 ( بئذلا فک ) روئلوا ریبعت یفشرغآ زومط ردیکوک مرم روخم هکردانننطرع

 دوخإي ( مذجالا فک ) ردنوا ى رثکدید یسهبآ وبآ هکرد انایطنچ ||
 هتنکعب و 4تبلطکلا .یمخو اتکا وک یو را لباس اردا زر دار

 ا نمهب ل نف یو رلضعب ( مدآ فک ) روشلوا قالطا دا
 عباصا ( مم فک ) رولوا هیبش هنقرو نیسرم قرو ردق عارزرب هکر لیدلبا نایب ا

 رونلوا قالطا هنولف اط هد رغم و قلط “هرجش هدقارعو ردب رلک دید رفض ||
 یصق هرافاک هدیسکیا ( ةفک ) ( ةفك ) راردا ریبعت ىلا انا م رح هدسیکرت |
 هدسحاو هک هدعب بولوا مسا یکیا هدلصا رلنوب هک هلب رلانب هرز وا مف كرلرخآو |

 كنناو یصن كلوا ةفكل ةفکو رلیدلوا یتبم هرزوا حق یک مشع 4سجن بوئلق

 هلی رللوا ور ور هنب ر یر احافیک یا ةفکنرع ةفكو رد هرزوا بیکرت هک هل رح

 هکای وک ردذوخأم ندنسانعم عنم دوخای رد شمللا سم هنبرب یرب یرلفک هکایوک
 تیلاح لیوأتلاب یرلبصنو ردشللا عنم ندفارصناو ضوبم هرخالحیرخآ اهدحا

 رد نیضتم یلوعشو موع هکر دلمعتسم هنسانعم اعیج هلبصت ( ةفاک ) رد هرزوا
 ةفاكلا تئاج بولوا لخاد فی رعت فرح هکو و هاك یا ةفاک سانلا *اج لاقب

 تئاج بولوا فاضم هبارخا کو ردشلتا مهو یرهوح هدنوب ر دلکد راج كعد
 یک ف لم «دنباتک مان صاوغلا ةرد یربرح هکرید جرتم ردلکد میخ كعد سانلا

 هدنحرش باهشو ردشلا عنم ینتلاح تفاضاو ینلوخد فیرعت فرح هنسهلک ةفاک
 یلامعتسا اب وصنم هرزوا تیلاح اماد هکردراو امسا شعب هک ردشلنا نایب هسرو |

 اطيح هدنس هبطخ لصفم كني رشحمز ن دنهحو یک ةفاکو ةیطاقو ارط زدمزال

 ارکتم هشیمه هرزوا روکذم هحو ارب ز رلیدلبا ناجعتسا یتمالک باوالا فی
 | ردحورشم هرزوا هحوو هدیابل حرش هحرک ردند همزال قعلوا لامهتسا ابوصتمو

 ردشلوا دراو هدنمالک برع یاغلب ارز ردلکد ند هم زال روب م لامعتسا نکل

 رد شوا دراو هلتفاضا هدیوتکم یرلکدلیا بنا هبهلک اکونب مظعا قوراف هلجزا
 اذكه تلعح دق هیف ناف ةلکاک یب یا باطلا ن رع باتک اذه ] ر دوب یتروص

 هدعبآ ازب را ابهذ انیع لاقثم ینأم ماع لكل نيلسملا لام#تب ةفاك ىلع. ةلك اک لال
 1 تكسوماق كءاشه نا هيلع ءانب یدلیا رب رقتو تی ور ید ىلع ماما یروب نم هما

 | ردزئاج یوخد خد كفي رعت فرح هلفلوا زئاج یفاضا سپ ردرکنم یراراک
 رپ ۲

CN) ثلات 



VS 

 لامتفا ( فاشنکالا ) رهظ اذا "یفلا فشکنا لاقب رد هنسانعم قمقج هغچآ |
 تمغلاب اذا اهحوز) تفشتکا لاق رد هتسانعم قلجآ كب هدعاج نيح تروع هدننزو :

 شکلا فشتکا لاق رد هنسانعم قعشا هیثید ج وقو عاجلادنع هل فشکتلاق |
 لاقت رد هنسانعم كتسيا ین راهظاو فشک كنهنسنرب ( فاشکتسالا ) از اذا

 یهتس روتسمر هدننزو هلعافم ( ةغشاكملا ) هل فشکی نا هلأس اذا هنع فشکتسا |

 ( فتاکشلا ) اه هاداب اذا ةوادعلاب هفشاک لاه ردهنسانعم قمرقج هغجآ هنبرب یرب

 رد: رابع ندقبقخ هفجآ یراهربرس كنب رره ردهنسانعم قعثلجآ هدننزو لعافت
 ٩ شبل مک صعب بع فشکنا ول یا [ مینفادن ام مفشاکت ول ] ثيدحلا هنمو

 || ندنرلحوا قمرب هک هنسانعمدب رونید هلا هلدیدشت كنافو یعصف كفك ) فکلا

 | یغهرب شب رولوا هجب هکر دق هجن راو هعوک لوق ىلع ردق هجراو هنشاب زوما
 ہل ع كفاکو یصف كنهرم ر ولک فکا یمج ردنرابع ندحوآ نالوا لقشم |
 طو بش امام ناسنالا فک هدریاصب فلوم هلی كرلفاك رولک فکو فوفکو |
 عقدو عنم ییاذا ندناسناو ردشطا حاضيا ه داي ز ندارو هلکملبا نایب هلیت رابع |

 نال وا لتشم ینم رب شب فک یلصاح ردسششوا قالطا فک ةغلابم ن وجکیدلیا |
 هنعاو فک رهاظ هنر ردلخاد ید یلرص روئلوا ریبعت هم هکر ونید هحوآ

 ةحارلا هدحابصم رونلوا ریبعت هبآ هکردیفرط جا كنهجب هحارو رونید فک نطاب
 ع وکلا ىلا یهوا هدب یا هلأسیل هفک هیلادم لاقب رد مسفم هلبترابع عباصالا عم
 هدنحالطصا نویضورعو یک دب روئلوا قالطا هتمعنو روند هنتوا زوم فکو

 كس روح نلیعافمو نتالسعاف ر ونید هکلبا طاقسا ینکاس فرح ید

 یتفارطا كب و رولوا ردصم فکو ر ولاق لیعافمو تالعاف هک یک ی رلن ون
 بابلانم افک بوثلا فک لاقب هنسانعم كمکید نیتمو مکح رارکت هرکصندکدلیا

 | ردهنسانعم قمردلوط كب یباقو لشلادعب ةبناثلا ةطاباوهو هتیشاح طاخ اذا لوالا
 "فک لا ردهنسانعم قمراص قالوط هغایاو اطرفم الم الم اذا ءانالا فک لاق

 | رولوا عون ندلع ی صب هکرد هتسانعم قلوا یعاو ةق رخ اهیصع اذا هلجر |

 كلبا عفدو فرمصو ىع یا الوهجو امولعم ینعب مضلاو حغلاب هرصب فک لاقب
  قمروط ورک ند هنسنر و هنفرمصو هتعفد یا هنع هتنغک لوقت رد هنسانعم
 سود ) نشکلاوذ ( دعتمو م زال وه فکف هنفغک لوقت رد 4: سانعم عانتما

 تكمرصا نب هللا دبعو ردیعما یحمق كفلخ نب راغناو ردیعسا نصرب صوصخم هنسهلیبق |
 یس رب یدبا راشءرب و لق هنعبق یکیا هدندوفو هم یا رسک ردسیسا ,یمق

  بعک نی یا نب كلام ( فکلاوذ ) ردماشب هللا ماطسا یسب ر و رد ر وک ذم

 |( لثالا فکلاوذ ) رديمسا كنبرعمق دیلولا ن دلاخ نیرجاهلانب دلاخو یراصنالا
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۷۲۹ 

 ( فیشکشلا ) عخاوفلا هتعضفیا فشاوکلا هتفشک لاقب ردلهتسم هنسانعم كلا

 ی هنسن ر هب هسکر و تشک: نعم هنع فدک لاقي ردهنسانعم فشک هدننزو لیعشت

 هته رک ا یا اذک نع هتفشک لوقت رد هتسانعم كم ردتا راهظا ب و ردحآ یکاروز ۱

 روند ههقذ شمشآ روغو نکيا هبک هدننزو روبص ( فودکلا ) هراهظا ىلع |

 هنس کیا رکاو راشا نکیا شلک ی رغوط هنیدحو شمویپ مامن ینراف هکرولوا هاکو |
 فشک یرثک | هکا بوک هل رک كفاک روئید یاشک کا هسیا شابا نارص امباتتم |
 ه ر ز وا روک ذم هحو هدشنزو بانک ( فاشکلا .) ردقالطا ثعاب یسلیا بنذ |

 دوخای قلاق هبک هنی هدامز یفیدرغوط لوق ىلع قلوا شعثا روغوب هبهقا هبک |
 ثفشک لاقب ردبلوبقم انو یدر كب كحاتنوب هکرد هنسانعم كمااکچ هروب هنس رب |
 قلت نا وهوا لءاح یهو لحغلا اهبرض دق تناك اذا یناثلا بابلا نم افاشک ةقانلا |

 كجاص نالوا هدهیصا هلنينع ( فشكلا ) ماع لک ىف اهيلع لمح وا أت نبح |
 ینلآ هکر ونید هنسلوا نقنایو لرود یرغوط یرقوب هدنلکش ه راد كلک کو |
 هر زوا روک ذم فصو ( فشکالا ) هلاه رونید هفشک هنساروا ر ولاق هعقجا |
 صاصفنم بالقنا یا فشک هب ناک اذا فشک | مالغ لاق روئید هیسک نالوا |

 لاقب هلوا قروبقو قروب یقوص قر, وق هکرونید هنا ل وشو هاد اهناک هتیصا |
 همدآ نالوا زسناتلق هد ه راح نیحو ءاونلا هبنذ بسع یف ناک اذا فشکا سرف

 همدا نالوا نادرکورو مزهنم نامه بویلوا راداب هدشارغواو ر والوا قالطا

 هد هب راحو برا مزهنب اذکو براق هعم سرالیا فشک | لحر لاقب روئید

 ( فدکلا ) هما یعهضمالیا فشکا براح لاقب روند هنایلوا یرفنم هدنشاب

 اذا عبارلا بابلا نم افشک ريمالا فشک لاقب رد هنسانعم قلزو هدکنج هلنیتعف

 ( فاشک الا ردعصومر هدننارت لصوم باز هدنن زو بارع ) فاشک ) م را

 كمنروک یرلسد رشید بولب رود یرقوب یغاشا قادود نکراوک هلرسک كن هزه ا

 هتفش تبلقناف كصط اذا لحرلا فشکا لاقب ردهنسانعم قجآ ىزا هرزوا هجو _
 لا رد هننسانعم قمع وط هنتسوا یر ی رب هنس کیا هفاو هرداردودب ىح

 رد هنسانعم قلوا فوشک ىسهقان كمدآربو نیحاتنلا نيب تعبات اذا ةقانلا فشکا

 فشکا لاقب ردهنسانعم قلق فوشک یهقاو مهلبا تفشک اذا موقلا فثک | لاقب ۱
 هک رولوا فصو هبهیح لوش هدننزو ءارج ) هافشکلا ) افوشک اهلعح اذا ةقانلا ر
 تناک اذا ءافشک ههبح لاش هلوا قروبق یرغوط هیرقو یغاپ كلك اک تبان هن 1

 رد هنسانعم قلوا راکشا و ek هدنزو لعفت ) فثكتلا ( اهتیصا تریدادق

 هتسانعم " قهردلوط هلا ا یزواوه ی رهظ اذا یا فّتکت لاق



 سست یاس | تست ی تست لس
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۷1۸ 
 توس بس سو

 و سعشلا فو فسخ قلا نسحالاو ابححا اذا يناثلا بابلانم افوسك رقلاو

 زر زعلا دبع ن رع كلرعاش مان OEE لاقب و فسک

 « ةعلاطب تسيل ةفساک سشلف » وبشا ندشابا هر ییدلیا داشنا ه دنقح

 کب ةفساک كتوم سعلا ردبورم هروب ید * ارمقلاو لیلا موج كيلع یکبت
 تسال ةعلاط سعشلا بودا رییغت ینو یرهوح نکل رد هدنکبس رهدلا كيلع

 مجرتم ردشلنا مهو هلکلیا فلکت هدنهیحونو بود تیاور هلبناونع » ةغعاكي

 ستا تسال هلا وزع هنوب وح یهیا تیاور هدرتاسد فلوم هکر دیب رغ رد

 رب رحم هلت رابع كبلع اهئاکیو اهئؤض هلقل اهعولط عم رمق)او م وحلا ءونح فسكت

 للاب یهیجوتو تیاور كنب رهوج هجبجوم یرارفا یدنک سپ رددملیا دارم
 تبفرظ یرلبصن كب راظفل رقو موج هروک هلوا تیاور هکیدناق ردکنوب وح
 Fer ر علط امو موحلا علسط ام رد هانک ندرارتساو ماود هرزوا
 تعلطامو ءامسلا ترطعام هک رلرد سمشلا عولطو هامساا رطم تن ال هک هت
 یارعا ناركلاناوو ردمزالهکر د ذوخمندفوسک هفساکو ردهدنلیوأت سلا

 رد ذوخأم ندفغسک نالوا ی دعتم هفساک ه روک هبهنا تیاورو ردب رانخ

 رود ندایضو رونو نایرک ندن ریث أت كام كنس سمش انعم لساح
 | رولوا كد ىدا وح یعاعشو ون رب یرقو موج هلکلیا عولط هل وا
 | دهاوش و رد رلهیح وتو یراتیاور ماشه ناو دربمو ن وب رصب رثکا وو
 واو بودیا لعاف هنس هلک یکبن ینظفل موج ردروک ذم یخدهدیدعهوحو هدنحورمش
 | باب یتسهدامهاکب ادوخای ذخا ندهاکبا یتسهلک یی دوخاپ لج هنس انعم عم یرمقلاو
 | هنس انعم قلوا هدزنکالف لاح كمد ار قوسکو یہا یک كالا لج هب هبلاغم

 , دیدشلوهلا بظعیا فساک لحر لاقهنمو تئاساذا هلاح تفسک لاق ردلمعتسم

 | سبت هک رد هنس انعم قم روط بوکا یرغوط هبیغاشا یزوک فوسکو رمذلا
 یخدوب هدننزو لاعفنا ( فاسکتالا ) هفرط سکناذا نالف فسک لا ردیس همزال
 [تبصحا اذا رمقلا وا سعشلا فكنا لاقي رد هنس انعم الت وط ن وکو یا

 | هدننزو هرم ( هفسک) ردیدآ هیرق رب هدنس اضق دنفرع دنص هلنیتهف ( فسک )
 رد هلا همجحم و نکل رد هد زنابز, هرزوا قلوا وصرب صوصخحم هب همامهب و

 ی هنسنر هدانزو هیفاع ( ةفشاکلاو ) هلئوکس كنیشو یصف كفاك ( فشكلا )
 ا رد هنسااعم قمرتح هغحا هلغم ردلاف و هلکءردیک ی یس هلوقم ون روا و هدرا ندا رتس

 یاوسرو هرهظاو هنع هلازا اذا یناثلا بالام ةفشاكو افشک طفلا هن فذک لاق



۷۲۲ 
 محو توس ا و رم دا تاج لس دهم جم ویو حب یک اتتد

  Eهعشاذا *يثلا فرك لاقب ردامعتسم هنس انعم قلقوق قلطم فركو نانالا راجا ٠
 ) یعم رانجلا فرکا لاق رد هنس انعم فرک هل نمک كن همه ( فا لا
 " اثاد (فارکاا)تدسفاذاهضیبلا تفرك | لاقب رد هنسانعقلوا نیدکیاهطروعوفرک

 یفرکلا ) رونیدهکشا كکرا نالوا رردلاق هباو»یشاب بویلفوقیلومكبکرم قجماق (
 هنب راهرابتواب تكسکوب شغلتاق رک يدهن اعف ینرک هلا هددشمئایو هزوسکم یاک

 ! فا وم هکر دب رغ یدلیا رکذ هدنباب هزمه یو یثان ندنمهو یرهوح روند

 هدنکدزوا امرخ هلو یرسک كفاک ( فارکلا ) ردشلیا مسر هدنباب همه یخد

 | یدرفم ردرلهدقع نانلوا ریبعت یثاب قادب هکرونید هنبراید كنسیدنسک قادب نالق
 | هنکلیرا كلور هل رسک كفاك ( هفينرکلا ) رد فینارک یعچ رذ هفارک

 | زسلچ هدننزو ه دنج ( ةفنركلا ) ةماضخط یا ةغییرک هاف لاق روید

 | يک نادا هلی دس ین لعاف ےسا ( فترکلا ) رونيد ههودو هناسنا هجا ىم روق

 | امرخو ةمانحض یا هغي رک هبفو منم يا فنرکم فنا لاق روند هنور ی ربا |
  ۱هتار لو روند همدا نروشود یامرخ نشود هنسهروک ذم فینارک كنحاغا

 لق دزو هح رحد ( ةقنرکلا ) لكلا فرا رک نم رقلا اطقال یا د
 رد هنسانعم قمروا هلکنکدو هب هعلحق اذا فیسااب دفن رک لاق رد هنسانعم نریسک ۰

 | ردهثسانعم كقلزود بوسک ینغینارک كذحاغا امرخو اب هرم اذا اصعلاب هنر لاق

 | نشل عي تاق تاق هدننزو لععشم ( فهركملا ) اهعطق اذا لخلا فينا رك فترك لاق

 | بویلوا قنای و اضعب هضعب بکر ظرلغ یا فهرکم باحصم لاقب رونید هدولب نیلاق
 یا فهرکم رعش لاقب رونید هحاص زتسقشقای قرهلوا كيد یک یسهکروپس لا |

 ( ةفسکلا ) ظعانرمهتنمیا فه رکمربا لاقپ رونید هرکذ شاک هماوقو لفاج عفئرم
 بْذع ردفسکو زساه رد فک یعج روند هنس هراب ر كنهن رب هلن رسک تفاک

 ( فسکلا ) ةعطقىا هنمهفسک هده لا رد فوسکو یناسک ا یتا مجو هدننزو
 یراوطو هعطقاذا یناثلا بابلانم افسک هفسک لاقب ردهنسانعم كمسک هدننزو فشک |

 قلوا ولزوب كرودو هبقرع اذا سرفلا بوقرع فك لاق ردهنسانعم كمل ريكس
 شرت مهو ردبا لخو لاسا مه ىع » اک اسماو افسک | « لتا هثمو ردهنسانعم
 لاق هنمو رونلوا برا هدنقح لیخ نالوا هرهج دو سعتم رروتسوکور

 ا بولوا لرصم ورح رخآ هدنفرع ضورع لها ف-کو ساع یا هحولا ف8

 | ندکلیا طاتسا یورح رخآ نالوا لرصم كتل ضورع ینعب روند هکلنا طاقسا

 : وسم هنوکوب هدضو رع بتک نکل ردفصعم فشک هلا همغه هدنوب ردیر ۳

 یبا نالوا كرخم فرح یجدب ندنژرج تالوعف» كحرسفمو عي رس رحم فک
 لب قح فدکو رد ذوخأم ندنسانعم كنريکس یراوطویو ردنرابع ندط

Ee redaسوکت گان  



 بابلانم ةفاثك * كا فثک لاقب E 2 نلاق ES هدننزو هفاطل |

 ریبعت قلوا روک هنسانعم قلوا قوجو قیص هنسنرو ظلغ اذا سماح ا
 د دمت ع هدنزو ربمآ ( فتکتا,) "فتلاو رثک اذآ تلا فلک لاغ .روتلوا

 | رب و و رونید هپ هنسن ناوارفو روک یسازجاو ظیلغ یا فیثک یش لاقب رونید
 | لاقیف بونلتفص وصو باسو رکیمع نالوا هدروکذم فصو هلکنا هکر دعا

 | لوق ىلع ردن دنیعبا یلسلا فیئکو فتلم ریثک یا فیثک ءامو باصسو شیح
 فیثک ةعافرو ردندباععا لجن فیثک نب هلءوم هدننزو رییزو رد هدننزو ریبز
 | هلیشقب كب همدار هنسنر هلل رك كنهزمه ( فاشکاالا ) دندنبس ةليبق بیج
 | (فیثکتلا) نکماو برق اذا دیصلا كنم فثکا لاقي رد هنسانعم كلك هنکلوت
 ۲ رب (:تفناکشلا ) افیثک قد ا5ا هفنک لاق رد هنا یل فیثک ی هنمترب
 *یشلا فئاکت لاقت رد هنسانعم قعشنیلاق هلکءهریک هن رب یر بوشاقص هتسن

 ارهاظ روند هیاضعا هلی كنهلمیم یاحو كفاك ( فوعکلا ) ظاغو بکارت اذا
 ریبعت یشوط قایا هکرونید هنسیدرطاب قایا هلاعف ( ةفدكلا )هر دبعج كغعک

 ةفدک تععس لوقت رونید هل وص نلیدیشيا كر هبءروک یحاص لوق ىلع رونلوا

 كنز ( یادکالا) ةنياعم ربغنم هععست توص یهوا لجرالا عقو توص یهو
  اذا هبادلا تفدکا لاقي رد هنسانعم كلدیشیا یسیدرطاد یغایا كراوط هل رسک

 هدننزورونز ( فوس رکلاو ) هدننزو رفصع ( فسرکلا ) توص اهرفاو مس
 هددشمیای( یتسرکلا )نطقلایا فوس رکلاوفسرکلانم بوت هللاق روند هغوع
 هدننزو هبط رط (هفسرک ) ردشفلوا قالطاندنفلای هکایوکرونید هلاب ولردر هللا
 ثدح لاق رونید ةغفلث امط زوک هدننزو ساطرق ( فاسرکلا ) ر دیدآ عنو مر

 ل راوط هدنن زو هح رحد ( ةفسزکلا ) ةلظلاو ةرو دكلا ىا فاسرکلا هنیعف

 كن ءودو امب وقرع عطق اذا ةبادلا فرك لاق رد هنس انعم كمك ینریکس

 هيلع قیضف هدف اذا ريعبلا فس رك لاق رد هنس انعم قلغب قص كب یلرل زد

 ۱ قعذقوص بوشرک ریک هنیر یرب یسازحا كئیشر هدننزو جرحدن(فس رکتلا )
  هبیرسکو یصفكفاک (ةفشركلا )ضمب ىف هضهبلخادت اذا*"یشنافس رکتلاقب ردهنسانعم

 ۴ كکرا هدننزوفرمص(فرکلا )رونیدهرب نیلاق یغاربط هلبرسک كفاک ( ةفاشرکلاو)

 ] لاغب ردهنسانعم قمرویق یغادود بوریدلاق هیاوهیتشاب بویلقوق لوب كنیشید را وط
 . هنلنجحبلقو هسأر عفرمم نانالالو مشاذایناثلاو لوالا بابلا نءافرک هربغو رابلا فرک

 [ هنغ ادود ناسنا هيا هفش بودبا رکذ هلن اونع هتفش بلقو دارو یرهوح

 1 فرک لاقب ام روردعساو لایعتسا ةحاس هکر بد حراشردشالا | مهو هلغل وا ص و ڪم

 راجلا
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 ۱ زر روند کک نا طابتتسا 0 هلا در هنکک كروک هد رو هاش

 | كنهنس لوا ندنآ بودا رظن هناک روک تنمک وی لل شءبو یراک رت |
 ( فتکلا ) للرد فاتکالا لع هتفرعم وو رلرديا جار سا ینلاوحاو ماکحا

 رونلوا ریبعت قلوا ولنرغی یی هک ردهنسانعم قلوا یصب كب کبک كروک هلنیتعف
 یرلک روک كنو هفتک هضرع اذا عبارلا بابلا نم افنک لحرلا فنك لاقي
 قشواف هنیرب یرب هک ردهنسانعم قلوا قاتجا هدنرلتلارا كلارک نالوا هدنرلحوا
 هحهتسهآ و جا رفنا هیفتک فیضا رغ یلاعاف لصح اذا سرفلا فثک لاقي ردقمالوا

 بارغ ( یاتکلا ) ادیور یثع اذا لحرا فتك لاقي رد هنساعم كروب

 ردتغل هلرسسک كفاک و هدنازو نافع ( ناغتکلا ) رونید هنسبرغآ كروک هدننزو |
 یک روک ردهفناک دوخای ردهنافنک یدرفع روید هر هک رکح نایلشاب هغجوا زونه |

 ها لود هدننزوباتک ( یادکلا ) ردشغواقالطانوهیدلشب هفمارص یرهدانیوا |

 ثایخدوبهدنن زولیعفت (فیتکشلا) روللوادنم هنسهقرایرللاكم رج هلکن آ هک روید 8
 سرفلا فتک لاقی ردهنسانعم كءروب قرءهریدلافو ككرکلس ینرلشاب كنب راک روک 6

 رد هنسانعم كل دانك هليا فینک ىباق قب ربقو یشلاق هفانک | عورف تعغنرا اذا

 لاق ردهنسانعم قم هرغوط هدرخ هدرخ یاو فیتکلاب همال اذا نالا فنک لاق

 رونید همدآ نت هرکیا ند هنسن ر ( فتاکلا ) اراسغفص هعطق اذا ملا فک
 یا انافتک لحرلا فی لاقي ردهنسسانعم كم روب زيت زيت هلئاصف (. ناغتكلا )

 | ( فیتکلا ) ردعضوم رب هد هلهاب دالب هدننزو هنیهج ( هنیتک )نامی شب یا
 قیرفو حفص یا فیتک فیس ل اقب روند هحمق یمی وولنا یسولمات هدننزو ربمآ

 هنیفس ( ةغيتكلا ) روند هب هکنن قح هریدشپای بویلدانک باق رئاسو قانچ
 ریسبعت یرومد لوف هکر وند هزاقرطو هرومد یصی نالیئوق هنیدرا وبق هدننژو

 هب هنیکو دقح نالوا رعضم هدبلقو ةبضلا یا ةغيتكلاب بابلا دس لوقت روئلوا _

 روئلوا قالطا هب ینا نا تعاجو ةمرخسو دقح یا هفیتک هبلق ین لاقب رونید

 داد نان روند هنحاصق یترومدو هعاج یا سانلا ن ه ةفبئک تاج لاقب

 فوتکم ءانا لاق روند هناق قنص شار دشپاب هلیا هکتت 4 فوتکلا ) هنسانعم |

 ینرازوما هک رکح نایلشب هغجوا ز ونه هدننزو لعش ) فتکلا ( بضم یا 1

 قاتکلا) ازناذا هبشم ىف ناغتکلا فتكت لاقب رد هنسانعم قمارص كر هکلس |

 هلوا رولوا وا دحو غاي هلغمصب نالاب دوخاپ ربا ینکروک اياد هکر وتید هبهباد لوش
 كنهثلثم یاو كفاك ( فثکلا ) لک لا رقعب تاک اذا فا ةباد لاق

 ) ةفاثكلا ) ةعاج ىا سانلا نم فثک اج لاقب روئید هب یناسنا تعاجب یه



 أ 2 Rie rR ن م اا تكفا اترا و سانا رال

 | نب ةمفلع هدننزو ناصر ( نافیقوذ ) اذکو اذک لق هل لوقب و همالک ف هيلع ذخأی
 1 ردیربجطا ةعیلون دیز نب كالامنا ناغیقوذ دوخای ردیبقل ريج ريما ما سبع

 ۱ كفاك ( فتکلاو ) هدننزو حرف هلبرسک كنات ( فتکلا ) (« قاعلا لصف + (

 ۱[ یسب نالوا هدندرا كنیرلشاب زوما هدننزو لبح ( فتکلاو ) هدننزو لثم هلرسک

 | هوضع یفیدلوا لقشم رونید هناش هدیسراف رونلوا ریبعت روک هک رونید هکیک
 ( فتکلا ) رولک فاتک او هدننزو هدرف رولک هفتک یرلعچ رونلوا ریبعت ین رغب

 1 ندعحو نالوا ضراع هنک روک كراوط هک رونید هغلقسقآ لوه هدننزو فتح

 ۱ ردص«فتک و فتکلا محونم ذخأيعلظ یا فتك سرفلا ذخا لاقب ردبا تأشن
 | بابلانم افتک لجرلا فتک لاقب هنسسانعم تعروب هحصای هحصاب هلبا ینأت رولوا
 , فتك لاقي رد هنسانعم كلا تعالمو قفر هدصوصخر و ادور ىش اذا ییاثلا

 | هرخآ ینرب كنبرلجافا یرکا نالوا وفرط کیا رمو مالاف قفر اذا لجرا
 ىلع امهدحا لحرلا یوتح دش اذا لحرلا فتك لاقي ردهنسانعم قلب بوکح
 ٠ انالففتک لاقي ردهنسانعم قلغب بوکح هنیدرا هلا فاتك ینرللا كمدآربو رخالا

 فتک لاقي ردهنسانعم قمروا هنک روک كمدآ رو فاتکلاب هفلخ ىلا هیدیدش اذا
 1 یلعیدنلوا رک دذ هک هتن ردهنسانعم كعروب هتسهآ هتسهآ و دف برف اذا انالف

 3 ادور یشم اذا نالف فتک لاقی رد هنسانعم كعروب قردانیوا ینررلک روک لوق
 ردهنسانعم كلیاو ادح بوصب یک روک كناويح ریا دوخای رمو هیفتک اک رحمو
 ردهنسانعمكم ركيابو يش وخ ندهنسنر و اهفنک حرح اذا ةبادلا جرسلافتک لاقي

 هل رهکلس یرقوب یرفو ینرلحواكنب رلکک روک هبادو هه رک اذا مالا فتک لای

 ۱ فیتک و ىشملا قف اهفاتکا عورف تعفترا اذا لبا تفتک لاقی ردهنسانعم كعرو

 ] فتکو فیتکلاب هماالاذا *االا فنك لاقی ردهنس-انعم كلدانک باق قبربف هليا
 ٩ ماریلافتک لاقب ردهتسانعم ,قجوا قرهصق هنیدرآ ینرادانق شوق هلاصف نافت ك و
 | یرلک روک ( فتک الا ) هناروام ىلا امهلاماض هیحانح ادار راط اذا انافتک و افنک

 ..لاقب ردیفوم هافتک رونید هناویح كک را نییروب قرهیسغآ بوریدکی هلقعرغآ
  هلبض كفاك ( فتکلا ) فتکنا محو نم علاظ یا ءافتک ةقانو فتكا لج

 عج ردهدننزو باتک هک ندنظفل فاتکو یدناوا رک ذ کرج ندنظفل فتك |

 | ناوم طعلاوبا هدننزو حرف ( فتكلاوذ ) رولوا عجب ندنظفل فتك و رولوا

 1 نالوا یهتفک ردیبق) كرعاش مان مكحلا ن, ناورم نب دنز ن یيح نب ناهن نب

 | رح ن روباش ندناربا ناهاش ( فاتک الاوذ ) ردشملوا بیقلت ثعاب تب ر
 هتک رعو دصق 2 هنر رزوا بودیا باتا روالد رغن ك , 4 راثبا نایغط جی
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 روند د ةو سالا رعش لیلقلا رعزالا E فق و لا لاق روند هیسک نش |

 رونید هرادقم رب ندهصکو رونید هننالوا قوچ ییوص لوقیلع هنسانعم باصس
 ندنبوص لبس هدننزو بنق ( فنقلا ) هنم یوه یا لبللانم فیاق یضء لاش

 ققراصو كول هل رسکكنمرمه ( فانقالا ) رونید هغجلاب شاراپ هراب هراب بولاق ۱

 یحاصرکسع قوچو هنذا تخرتسا اذا لحرلا فنقا لاقب ردهنسانعم قلوا یلقلوق
 یربب دن و ار كنهسکرب و ربثک شدح اذراصادا ریمالا فنقا لاقب ردهنسانعم قلوا |

 فنقا لاقب ردهنسانعم قلوا هرزوا تیعجو ماظن بویلوا ناشیرب یتملصمو ماو اک
 ردفدارم هدربخا یانعم هلبا فانقا ( فانقتسالا ) هما و هبآر عقجا اذا لسحراا [
 0 یا هفنقم ةفجح لاق روند هب هفجح لو هدننزو دعظعم ( ةفنقلا ) ۱

 کو ردهغوق لوس هکرد هفعح هلیدقت كيج هدنیک ردفلاخم رلهخسن هدارو را
 ۱ شا ) ردلاص هدیسیکیا روند هنناقلف برف نالوا ندیرد هکردهفسح ۲
 هلی كفاف ( فوقلا ) هب هعطق اذا فیسااب هفنق لاق ردهنسانع» كعك ےلیلق ۱ ۱

 نوي هفوقو فوقو روند هنسهراد كنکيلد لوفیلع روند هنسرفو كعلوق

 انفوصو اهذوسب یا اهتفوقو هتبقر فوقب هذخا لاق روند هچاص نتب هدنروقچ |
 نداسهفورح( فاقلا ) ردیدآ هبیرقرب هدنساضققشمد هدننزو ییوط( فوق تیب )
 یتهدام هدندنع رلضعب ردا كغاط نالوا طيح یضرا ةرک فاق و ردفرحر

 ردنراس قرع كغاط لوا هدنا هک الا ردقوب هدلب رب هدنیمز یور ردنددمز لشپ

 دارم كلبا اله هللا فسخ یموفرالعو لحقح ترضح ردلکوم كلمر 6او

 فسخ یوق موق هلکلغا كبرحم قرع لوا بورویب ما هبهتشرف لوا هدکدتیا
 فاق: هدندنع رب و ردلئیاصلص یعسا كنهتشرف لوا هکرد حراش ردبا كالها و |

 بع یضرا ژرک هک فاق یخد هدنراباتک نانوب هکربد جیرتم ردپما كمرک نارق
 هوکو روٌلوا قالطا فاق ید هدیانو ردموسیم هرزوا قلوا یعسا كغاط نالوا _

 ؟یناعم نب رسفم هدنلوا فاق ةروسو ردمو-سم هرزوا قلوا هعطقر ندفاقز ربلا

 روند هیسک نالوا رهام هدکمروس زا ( فثاقلا ) رد رلشلبا ناب ید هدیدع

 (ذفایقلاو) هدننزو فوخ ( فوقنا ) راثالا فرعيىا فئاق لحر لاقي ردهفاق یعجج

 اذا ةفابقو افوف فوفی هرثا ئاق لافی رد هنسانعم كنک بوروس ها و 98
 ردهنسانعم باک تورو وا یتد و ( فابتقالا ( اوذق هوفقل هرا ین لی دز

 هدایز ندهلج هدکمروس وا هدننزو لضفا ( فوقالا ( دفاق یعع هزا یفاتقا لاقب

 ۰( فوقتلا ) ةفامغلاپ مهف رعا یا مهف وفا وه لاقی روند همدآ نالوا قذاحو دام

 لوقت ردهنسانعم كايا مورحو عمه بورم ر و ییلام یدنک همدآ رب هدنن زو, ۱

 ی ها هلخم و ط یبضاطح و نمقن هدمالک مد ر و هبفیلع رك یا یلام ىل فوقك
aaa 
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 هدننزو لدرعث ( فنهلقلا ) لفاج عفتمیا فهلقم رعش لاقب رونید هجاص نالوا

 ' ( فصنقلا ) روند همدآ نالوا ققلاقو ابق بویلوا قصاب و قتای ىم ادناو ءاضعا
 هغازو یک قوم نتب هدنس هبت كنتوا ریصح هدننزو فدنخ هلبا هلمهم داص

 2 ون هوو باک ( فاتغلاو ) هدننژو بارع ( فاستلا ) رود

 همدآ ولهثح یربا ولی و نوزواو رونید هیسک والاقص ابقو روند همدا ولنورپ
 رکذ نوغو یندو هدننزو ییارغ ( یانقلا ) ر وند هنشاب رکذ نیلاقو ر وئید
 یرد و هفانف نن بله ن ةصيبق ردندیماسا هدننزو همام ( هفانق ) ر ونید هنشاب
 نمیالایا فنقا سرف لا روید هنآ نالوا قا یسافق ( فتئالا ) ردرثدحم
 ردهنسانعم قلوا قشپای هشاب قرهلوا نیلافو كجوك راقلوق هلنیتعف ( فنقلا ) اغقلا

 هنلق 1 نالوا هدنرکذ كکشاو سراب قوصلو ظلغو رفص یا فنق هبذاق لاق |

 لاش رد هنسانعم قمل رای هراب هراب یر وماح كنار رولوا ردصمو رونید
 ىج هدنن ز و ءارج ( ءافنقلا ) هنیط ققشت اذا عبارلا بابلانم افق ,عاقلا فنق |

 هناتسبرع یک هنوکوب رونید هفلوق نالوا ظبلغ یک یکت ج وباب صوصخم هنمسق

 یا ؟افنق نذا لاق ر ونید هغلوق زود نایلوا یربنچ كنفارطا هدناسناو ردصوصحم
 تش لوق هنمو ةمیظع یا ءافنق ةرك لا رونید هنشاب رکذ كوي و اهارطا ال

 هک ردلوقنم  لاذقلا هف رشم ءافنق ىل « یمه نا ةر ن مامها # ةر ن مامه

 نیشنهناخ هدیدم تدم هاکمامل ا جیوزت هیسکرب یداراو یزبق جوا كمامه رویم

 هنبرل ردب ینرلالمرپ لاح هاکللا راک هنبرلناج تبورعدردتبقاع رلیدلاق بولوا
 رایدلیا ض رعو ءاشنا تبررب یرب ره بولوا راچات هنت رورض *اکتشاو عاما |
 هک ۰ لاج رلاعم نوکت یناللا فل * یمهنآ ةن ماها * وبشازیق هتویادتا |

 اره اظ هلفارصنا ندم ابا نالوا دوصقم مامه هاکلیا داشنا رد نعضنم ىا ؛

 ۱ هزبق لوس زق ىجا روا یدلیا اطعا لق اکا وید ردکر ک یقاوا علق رب كیولطم

 ةف رشم ءافنق قل # یمه نا ةن مامها ۳ ودشا ید یس دنک بودا عب رقت

 هرزوا روک ذم فصو كني ےک ینظفل *افنق یرد یدایا داشنا ینتب « لاذقلا
 1 كح و یدلبا اطعا ۳ هب وا ید کا هراکلبا لج 4 عل وق نالوا ۱

 ۱ یا * یلق نا ةر ن ما ها « وبشا هر کصن دک دلبا باتعو مول هد هنسکیا زق ۱

 ۱ داشنا ردنمضت*یتبلط تلا كح هدا توهش ةا دا رم ES « یلامههن دا درع

  تاعاجج هدننزو ریما ( فینقلا ) یدلبا جیورت هرارب رب ره كرد هلا نکا زخاهدکدلیا

 ۱ "همدآ نالوا لکالالبلقو ردهیاسنا تعاجب هرزو ایناس كنراس تاهما روند هب هبناسنا ۱

 هداروبهداروش مشیکبا ر بول واز ی رالی كنشابو لک الا لیلفیا فیت لجرلاقب رونی
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 اهفلق هلکلیا تت هلناونع ركذلا ةدلح ةغلقلاو هحيدقم | رو ا شون

 كبكفن ردقوب عج مهني زارع هلصانم هعاطتفا ردمحار اكا ىرلريع اهءطقو
 ' هلجلاب رولوا ك٤د كمك ندند ېب یرد هسنلوا عاج را هب هدلح هل رلغاکت لب وا و

 | كخاغا فلقو رظنیلف ردموسر هنسانعم هفلق عطق فلق نامه هسیا هدراذخأم
 0 اهنع یعاذا یناثلا بابلا نم افلق ةرحشلا فلق لاقي رد هنسانعم قب وص یتغوبق
 | اذا ةفلقو افلق ندلا فلق لقب رد هنسانعم كءردیک ییفعلابو یتتفز كب وکو اهءال

 ۱ هبلق اذا *یشلا فلق لاقی رد هنسانعم كمرب وج سرت ییهنسنرو هنیط هنع ضف
 لعحو فیللاب اهحاولا زرخ اذا هنيفسلا فلق لا ردهنسانعم قالافلف یب یکو

 دب زا اذا ریصعلا فلق لقي ردهنسانعم كنلکو یک یبهلوق هربشو راغلا اهللخ ىف
 هعالتفایا هرغظ فاق هقلقا لاق روند هنع وو ندنبد قنرط رولوا ما فاقو

 فصو هب هنس قللوب و لبقم ولریاچ ولنیکا هدننزو ءارج ( "فلقلا ) هلصا نم ||
 (ناتفلقلاو) هناصف ( ناغلقلا )فلقا ماع لاشو ةبصخم ىا ءافلق ةنس»لاقب رولوا |

 ( فولفلاو ) هدننزو ربما ( فیلقلا ) روید هنب راحوا کیا كرلقب هلی كف اق

 فیلق ند لقب رونید هب یتسدو هب وک شلبوص بواب ربص یروماج دوخای تفز ||
 لوس هک روند هنکتد امرخ 4فیلقو فیلقو هنبط هنع ضوضفم یا فولقمو

 رد فلق یعمجاعج رولوا سنحو درفم فیلق سپ ردفیلق یعجج كن هفیلق ردنپس
 ةنفسلا فاق لقب رد هنسانعم قاتاقلف ىب یک یندو ( فیلقلا ) هدننزو قنع

 بولی راقج یکدرکچ هکرونید هبامرخ لوش رولوایسا یک نینن فیلقثو اهفلف ینعم |
 لم ءاج لاق هلوا شلصاب هراتبس ضعب شلروا ندقوبجو ندنیجو هرلمولط

 هاسنک ( ةفالقلا ) ضولانم فورظو برف ف زنکو هاو عزت ريوهو فیلقت |
 هذه ةفالق نسحاام لاقب روید هغغلنافلق یکو هغللافلق ییک ردمسا هدننزو |

 هدنرلیدنقا ليسو هدنرید ضوح شعب هدننزو باق( فافلا ) اهقیاقنیا ةنيفسلا

 هب هقان نامزد لکیهلا ےظع هدننزو ريج ) فیلقلا ( رونید هفعلاب نالف بوب روق

 هرصوق هنوکر هدنراید نی رحم ( ةفولقلاو ) هدننزو هري ( ةغلغلا ) رونید
 زدیسذح هک رولک فلق:یرلعج هدلاح یرلقدلوا ولع هلبا امرخ رونید هن رتبس

 قلا امرخ هليا رلتیس نانلوا رکذ زدلیکو رهنزو ( فالتنالا ) رولک تاف ولقمو |
 ( ةفلقلا ) لیکالب هنمابذخا اذا تافلق عبرا هنم تفلتقا لوقت رد هن انعم |

 اکا یمسق هود رولوا یرلشع هدرخ هدرخ هکردنابن لشب سنحرب هلی رسک كف _
 لاعفنا ( فالقنالا ) رونید هننرط شم وق ن دند هفلقو رولوا صب رح تیاغب

 اذا هئربس تفلقنا لاش ردهنسانعم قفل موب بووی یی وک كمدآرب هدننزو

 ژ زسضشفاب و یک یغلتوا هکروپس بویلوا قتای هدننزو لمعثم ( فهلقلا ) ترجعت



۱۳ 

 - ( یاغقالا) ردهتسانعم هنقنق هدننزو لر ( فقققتلا ) نسم اذا تبثلا فققق
  بوزود هطروع هد راق لوق ىلع كلسک ند هطروع قواط هلب رک كن هرمه

 | اط ق اهضب تعجوا اهضی عطقنا اذاةجاجدلا تفقا لاقب ردهنسانعم كمردکرب |

 | لاقب رد هنسانعم كملکج یرقوب يهابس هلنمالاق یتب وطر بولیسک یشای كزوکو

 منئااذا ریعبلا فعلقا لاقی ردهنسانعم تكکوج بونایط یک یرک هنب رل ریکس درآ

 هک نالوا رروب کلس بویلوا هغروب دوخای نالوا یمج هلیس هی لعاف مسا |

 هنکند امرخو روند هلسز كوي یک یدبس هرصوق هل رسک كفاق ) فلقلا ( 1

 هرشقف یا هفلق رشق لاش روند هنغ وبق را دوخ اي هنغ وبق تاکانوک قا

 یت رابع هاب یهو هدارو فلوم نامرلا رشقوا هب نخدب یذلا ردنکلا رشق وهوا
 هثن وم هداروب ردبا تراشا دن وم اگاد هل صوص بکر وب هرزوا ینداع ردشنامسر

 تشرد وللقج فلقو ردعجار هب هقباس تاروک ذم یریع یه هک ردبلغا كغد

 فا رد فاق عج رونلوا ریبعت لناس هک ز ونید هب هسک شءاملوا نامح هددزو

 فلقاورولوا ءاغلق ىنؤم سب نتخ ۸ یا فافا مالغ لاقب ردندنسانعم مشق هيم
 اندغر یا فاقا شع لاق روئلوا قالطا هکلربد نالوا هرزوا ت>ارو هافر

 یک هرادغ ا رهاظ هلوا ملات ی واو بولوا لزرفار روند ورق لوشو مات

 هداروب اهعطو اذا ةفلقلا نالا فو لاقي رد اچ تا ییا هدندژو فرص

TO E TT ETS ت م ب سم 
2r a ma car nu ann 

 | ةرتعص نبا هدننزو جرب ز ( فطلق ) اهداوس عفتراو اهعمد بهذ اذا نيعلا تفق

 | یدیا مکح ہدنرل ہکاحمو داوم مهو نهاک مه هک ردب رب كب ع ماکح ییاصلا
 | (فافعلقالا ) رونیدهنکلک الاچوتفخكنهسکیک هجوحهدننزو هح رحد(ةغطاقلا )

 | فعلقا لاقب رد هنسسانعم قلوا شراي شروب بولپ زو یرد هدننزو رارعشقا ۱
 ۱ هدف درونوا هن رزوا توش هب یشید هود تاکراو ریکوا درب نم جشن اذا دلحلا 1

 , (فعلتنلا) هارضقوهو امیلع ادمعتم ةيوق,عیلع راصو بارشلا نيح ةقانلاىنا |

 ؛یطو ربغ بک يلع بکار یا فعل لحر لاش روند همدآ مو ادم هکغ

 ۱ لوف يلع 4 _تاتعم رشق روند هغوبقو هئسانعم هلځود روند هنسهد ر هوهذو

 هبه راس تاروک ذم هلبااه و روند هنام رر شق فاق اه لب ی.اضتقا مالک قوس سپ

 رجا ) فاقالا ( روند هغوبق هدننزو دما ) هفالعلا ( روید dg نشو

 | دح هلوزب رح هتبظ فرط یفام یا فلفا فیس لاقب رد ینب هعیذتو و رولوا
 ۱ هل ادنصف وهدننزو هف رغ ) هفلتاا رک دا روئید هنامز قازوحاو قالو و دحاو

 | قلوا زستنس هلدتصف ( ةفلقلا )رونیدهنسب رد قت رانالیسک هدتنم لرکذ رد راج

 | ( فلقلا ) فلقا راص اذا عبارلا بابلا نم افاف یبصلا فاق لاقب رد ۸:سانعم



۷۰۹ 
 - SR RE هو 3 Fers نعمت اتم د د یل ااا سا تب ش مه دک ےھت ن ہیلتھ چھ مگ اساس سس نسخ

 هنسادتهاو داشر لر هدیکمادضتسا هلهحو و ی ,حاف لحر نوا مور

 دارا یخد هدنباب نو ینوب فلوم رونلوا تیؤر ید تممصم مهو رولوا یدوم
 ردنالعف ینزو رد هشناز یون هلغلوا ندنسانعم هبفافورئا ضعبلادنع ارز یدلیا

 ردهیلصا یون هلنلوا ذوخأم ندنسهدام نفق نالوا تغل هدنظفن ءافف ضعبلادنغو
 یددروند دمدآ ظفاح و نیما و هنازبم هکر دی رعم نابقو راضع و ردلاعف یزو ۱

 | هتصبا هلال تاکرح كفاق ( ةغقلا ) ردبهاذ هننیدنوا بزعم هدانععوب فلؤم و
 3 هفقلا هبذحا لاق رود هنسک رد هلدوحو بور روا رلب ون نالوا هدیه راع ۱

 | كفاق ( ةغفلا ) ةرب رعشقو یملا نم ذخأت  ةدعر یهو ةثلثم
 1 (ةغقلا) رود هب هل صذ ناةح ندننراق لوا ]| هلدولوم ش۶وط هزا هل رک تفاق

 | قبق ندقوبجو ندشیج هک رونپد هفرظ نانلوا ریبعت هفوک هلفی رحت هل كفاق
 1 نروط .بولام وط یک 4و روند هب هراذو راروق هم نیت هنا بور وا هدنزرط ۱

 ردقح هلوا هحوح هکر ونید همدآ تكحوکو رارد ید فو رود هر یےکسکو

 زد راج هد لھ تا هدن ون روند هم دآ 4بحوح ىر هلوا فیعح لوق لع

 روند هحاعا ی رو شع روحو ردندنع ون هرلاب هک روند هغاحص و روند هناشواطو

 كن وهیندو هلت تاف( فقلا ) ةسباپ ةيلاب ة:رص یا ةفق 0 لاش هنمو

 كنهنسنرو روید همدآ رودوب و رونبد هغاجتو رونید هرب هعلسک وب نالموط یک
 فقو روند هنکیلد كح هرووعک باص تكنهلاب و رونید هاب زول هرسشط و دنن مه ۱

 ىا: سائلا فق دنع مقجا دق لاق ردنرابع ندان سانحا هماچ همرید ساثلا
 رونید هباصس ےظع یر و ندنا روهظ هدنز رط عاط هداوهو طالخالاو شابوالا

 ییمزوترابع ندرلشاط شب هنر یر وی را ی ربا هک زود ها لوشو

 : نکل بولوا قلغاط هج رکو هیلوا یرب قشمو الصا بولوا ظبلغو تشرد هلجلاب _

 | شکوج جراخ ندنغاربط یرلایقو هلاوح هنفارطا تیاهن بویلوا یروبس یسهبت
 | مظعا یک توبب یرلایق هکردراو هنق ضعب و هلواكچوکو كوي یدو هدننلیه هود
 ٌكفاقر ولكف اغقور واک فاغقا ییججرولوارارب را رغموراومه اضهبهدن راقلازاوبولوا
 هدا وبشا هل. هفاضا هنسار کا ربه ز ردیعسا یداو ر هدهنن دم ففو هل ۳

 نفقلاف اسا ناال ا نمز نمو ماعنم لزانمل «  ردشلیا داربا قر هلوا هبنش

 ) هفقفقلا ( ر دیبقل كب هسک رب قر هلوا فرمصنم ريغ ) هفق ساق ) : نکرلاو

 | اتفقفق لاق رلرد ناتفقفق هنسکیا روئید هنس هکح كنمود ةصاخ هلبصف كرافاق

 یرلهکحدوخاب كمترتد ند هّعصیا دوخای ندفوغوص رولوا ردصمو ایلیا رب

 نم دعنرا اذا لحرلا فقنق لاقي رد هثسانعم كوا راج راع یراشید بویرتد
 لاق ر هنسانعم قع روق تواو هنانسا تکطساو ءا هاکنح ی هر و د را

۶ 
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 اغعق ةلحلا فعق لاقب ردهنسانعم قمر وق ندنک وک ییهنسن رب هللوکس كنپعو
 | لاقب رد هنسانعم كما به یهنسن نالوا هدباقو اهلصأتسا اذا ثلاثلا بابلا نم أ

 | كمرتوك بودیزوت یغاربط هلکع رو قرهصب هلئدش هریو هفحق اذا *نالاقام فعق
 ¦ رومفیو "یطولا ةدش نم هعاوق بارتلا فرتحا اذا نالف فعق لاقب رد هتسانعم ٠
 | لاقب ردهنسانعم كمك بولا بویلربوط یرلشاط نالوا هدنزوب رب هلغلوا ددش |
Êطوقس ,تكعشود هلنیتصف ( فعقلا ) ضرالا هجو نع ةراجا فرح اذا رطلا فعق  
 اغعق "یشلا فعق لاقي ردصوصخحم هنسمشود بولبش كراود لوق ىلع رد هتسانعم ق

 | هکرونبد هرلغاط هدرخ لوش فعقو طلاب صاخ وه وا طقس اذا عبارلا بابلا نم
 زا اذافرطافعقنا لاقي ردهنسانعم كك وج راي ( فاقعنالا ) هلوا هدنرزوا كنبرب یرب [

  رتوهلصانم علقنا اذا طئاللا فعقنا لاقي ردهنسانعم لقب بویوق ندنبد راویدو رانا |
 1 (فعقتلا )هعضومننع لاز اذا *یفلا فعقنا لاق ردهنسانعم قلرتآ هتسربندنرب هنس
  فاعتقاو ردفدارم هدیناعم عبج هللا قاعقنا هدننزو لاعتفا ( فاعتقالاو ) هدننزو لعشن 3

 ] اذخاهذخا اذا یشلا فعتقالاقی رد هنسانعم قمل آ قوح كييک رروب-ندنرب یهنسنرب |

 یعربلاق روسدهنسد روقق رهلوا شغل رافكنوانالوالوک اسهدننزو ربما(فیغقلا) ابیغر

 توا هدننزو دوعق ( فوفقلا ) اهروکذو لوقبلا رارحا سیب یا فیفقلا لالا |
 ١ سابل كلذکسس اذا لوالا بابلانم افوفق بشعلا فق لاقب رده:سانعم قعروق |
 | یئاندفوخو لسغلادعب فج اذا بوثلا فق لاقب ردهنسانعم قعروق لسغلادعب 8
 هقبا یرفاک فارصو اعرف مافاذا هرعش فق لاقب ردهتسانعم قمرابق یرلیوت كند |

 اذاق زیضلا فّقلاش ردهنسانعم قلروغوا بوردشد قس ندنغلارا یرلتهرب نکرایص

  ندنغلارا یرلقمرب نکرایص 2 اهدننزو دادش ( فاغقلا ) هعباصانب مها ردلا رس

 قرسپ یا فافق یالفلا قربصلا لا رونبد هنن رشد فارص نالح بوردش وس |

 ىلع هتنالوقن روند هزبا یک هبفاف هدننزو ناتک ( نافقلا ) هعباصا نیب مهاردلا |
 | یا هناغق اذه لاق ردهنسانعم ماکنه و تقو و هرئا ىلع یا هتبفاق و كاذ نافق |

 | اعاد هب هنسنر و نیما یا ناذقوه لاق ردهنسانعم قوئوم و نیما و هناوا و هنیح |

 هغءردشارا یتسهئوا یک کرک بوشود هنیدرا هشیمش هلا هظفاع و دیقنو ترادنن |
 تبدح امو حراشلا لاق هتف رعم ءاصقتساو هعاج یا هن افق ىلع ناکوه لاق روبد ۱

 ۱ رحافلا لحرلاب نیهتسال ىلا ] لافف رحاغلا لحرلاب نیعتسن كنا ةشذح هل لاق رع |

 هکرایدرویب رعترضحینعب هنفرعم ءاصقتساو هعاجیا [ هناذقیلع نوکا مث هنوقل |
 كر هنلاح یدنک ی آ نکل م ردبآ لامعتسا یرحاف لحر هدر وما شعب 1 اعقاو ٍ

 ق هام وب و یس س و جو تو همت E 7 چسب ِ ا بارک اک اوا هیت مینو واو تیس سم لهجو و



 ۱ یفلا قب یا فاطقا هتناد یف ناف روند هنکلزسنکشا هل راوط هارو را دف" ۱

 | ( فوطفلا ) رک ذیساک رونید هنتقو یعرید هوبم اسوا ییسک مزوا فاطقو
 ۱ ئطب یفلا هقيط یا فوطق ةباد لاقي روند ههباد راط یکشا هدننزو روبص

  هکردبعجكفطق هلبعع كفاق ( فوطقلا ) ردیعما كنسرف یخعشلا كلام نب راجو

 (فطقلا) شودخیافوطقبلاقب رونید هنبراهرب قنرطو هنیرارپ قمرط ردهلصف
 . ( ةغطقلا ) روند ههویم شلرد و هنسانعم دوقنع روند همقلاص هلیرمیک كفاق

 ا هیبش هنننکن رومد شرق یحاو هحزو یغارب هکر دنان عور هل رمسک كفاق

 7 هاست و رثا هلاصف ( ةفطقلاو ) هلنبتصف ( فطقلا ) رولوا طسبتم هنیمژ و
 ۱ ریبعت یزاب هراقو یفشمرص نویق کروند هنان یرلکدید قمرسو رونلوا قالطا

 تیاغب یجاغا هکردیعتا یلبج رجش ساجر و رارید یمور خانفسا هدیسراف رونلوا
 ( فاطقلا ) راردبا ذاخا اقا هنفارطا یرلکشموص ندنا هلغلوا نیتم و بلص

 نمزاذه لاش روند هننقو یعرید هویم و یچسک مزوا ید وب هدننزو با |

 | لعفا ند هفاطقو فطق ( فطقالا ) هفطق تقو یا هفاطقو رشاو بنعاا فاطق
 بنرا نم فطقاو هلح نم فطقاو » ةرذ نم فطقا « » للملا هنم و ردایصش

 ( ةفيطقلا ) ةبادلا و نم ثلاشلاو هعرمسب ذخالا وهو فطقلا نم نالوالاف

 هنسهیک مچ كوي واقجعو وايون نانلوا ریبعت ناورداش هدیسراف هدنبزو هنیقم
 هشدق الاح هلنبتع رد فطقو ردفیاطف ىج روید هءارحا واناعهو وناخو

 | یرالاثم ةفيطق درج كنوب وع ردذوخأم ندنا قالطا هنیطق هشاق نانلوا ریبعت

 ردهدنس هیحات صج هک رد,دآ هب رق ر هدناپ باقعلا ةي هفيظقو ردکگ دهشدق سیو ۱

 هک هلی كفاق ( فیاطقلا ) ردندارعش ( هفیطقوا ) ردعقاو هدهر فرط
 | رک ذ دوخای ردرللک د انشآ اک آ یسهفلاط برع ردردارب كناولقب ردندنالوک ام
 زا کا هدناتسبرع لصا رولوا ییرع هک ردشغوا هیبشت هنغاح هفیطق نانلوا
 لإ ردص وصح هرارایدو و ردد ی رلک دیدفیاطق یصبو فیاطق كیا راربد هنانک

 1 رولوا لعف هک ر ديما امرخ رجا سنج رب فیاطقو ردعدق فیاطق لت

  هدننزو ماطق ( فاطق ) ردیدآ هدلب رب هدنتلایا نرح هدننزو فیرش ( فیطق )
 ) ةفاطقلا ) ردندنسانعم رم فطق هنسانع» هما رونلوا قالطا هنمسق هب راچ

 هب یتنکود نالیک ود هر نک رولیرد مزوا ندک اکتو ندهعصآ هدشنزو هانگ

  كنهرمه ( فاطقالا ) فطق اذا بتعلانم طقسیام ىا ةفاطقلا ذخا لاقب روند
 | هلراص اذا لحرلا فطقا لاقب ردهنس انعم قلوا ىحاص راوطراط ینکشا هلیرسک
 | اداذا مرکلا فطقا لاقب ردهنسانعم قتاچ بولک یتقو میسک كغابو فوطق ةباد
 | ىح كفاق ( فعفلا ) رونید هىشك رودو هدننزو همظعم ( ةفطقلا ) هفاطق
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 ۱ 2 یطراو مجازا م ها یا موغا دیس تعع» لوقت رو-د هنس ول روک

 ندقلموق دوس و هقر یا هفص یط رالا ف لاقي روید امت یلدا كحاغا

 | داصو لوقیلع رولک نافصقو ېک رم رولک فصق یعجج رونید هنیفی موق شغلوب
 | كملجا یجاغا یطرا هل رسک كنهمه ( یناصتالا ) هدنزو هبنع رد هليا هی

 | ردیسا لجررب هدننزو باتک ( فاصقتا ) قر اذا یطرالا فسقا لاقی ردهنسانعم

 | ( فاصقوتب ) رونید هئروع یموب دنم ون و ردیدا سرفر صوصخم هریشقوتب و
 | هدننزو لعفت ( فصقتلا ) رود هبهفیطق هدننزو رهوح ( فصوقلا ) ردنطب رب
 | لاقت رد هنسانعم كکرب و نكت اذا "یشلا فصقت لاق ردهنسانعم قلربق هراب هراب

 | فصقت لاقب ردهنسانعم كالا بعلو وهل هدنتسوا ماعط و مقجا اذا “ىلا فصقت

 | رد هنسانعم یعشقص بوکرب هدننزو لعافت ( فصاتتلا ) بعلو اهل اذا ماعطلاىلع
 ندنسهلیبق هعانخ هلیعص كنان ( فصاقتوبا ) اوجازنو اوعةجا اذاموقلا فصاق"لاقب

 | باصعسم هدنقح بودبا اعد د یندلوا هلکانا اظ ههو نن سوق هکرد هسک رب

 | قلوا عفدنم ندرب ( قاصقنالا ) یدنلوا رکذ هدنس هدام ذوع هکه تن یدیشلوا
 | كقد بوقارب هرزوا لاح ییهنسنرب و عفدنا اذا لیسلا فصقا لاقب ردهنسانعم

 نالفنع موقلا فصقا لق رولوا ادحو رسکتم ندنا هک ایوک ردلمعتسم هنساذعم

 | قلترنب لوقع شوقر هلیصفكنهمح دانضو كفاف ( ةفضقلا ) اورم و هوکرت اذا
 ۲ ی رکو یرکا بولوا ظیلغ هکر وند هب هعطخ لوعش ندضرا و روند هشوق

 ۱ هکوب وا قاربط هدننتیه اک نشاط موص هرابکیو هلوا هګوزوا رادقم رب و

 لاو ا هل رنک هل رلفاق ردنانضقو یاطقو للتحف ردفطق یمج رود ۱

 یرلقلا را هکرونید هرلهپت یروبس هدرخ هدرخ لوش هفنصق هکیدید رلضمب هلی

 هبهفترح نکاما نالوا ند روماچ و ندشاط دوخاب هلوا رافا راوص هلذلوا هحزود
 . هدننزوبنع ( فضقلاو ) هلنبتعف ( فضقلاو ) هدننزوهفاطل ( ةفاضعقلا ) روند
 ] انضفو اعضقو ةفاصق لحرلا فضف لا ردهنسانعم قلوا رارنو فیحمو هجا 3

  ردهفضف یدرفم رونید هرلشاطهقفوب هلنوتصف فطقو فح اذا عبارلا بابلان

 | روتلواریعتزساج روند همدا راو فرح وان دب ها هدننزو ربءا ا

 لو ندننیغب موق كود هدنزو هبنع .( ةفصقلا ) هليمضكفاق زولک ناغصنیج

 ۱ لاق رد هاف كمرد هوی٥ ندحاغا هدننزو فزع ( فطقلا ) رود هند ۱

  لاقب ردلمعتسم هنسانعم قهالعرطو هانح اذا یناثلا بابلا نم افطق بنعلا فلطق

 | هدنزو باتک ( فاطقنا ) ردهنرلانعم یطق ( فرطتلا ) هشدخ اذا االف فريق
 | تفطق لاق, رد هنسهانعم قاوا راط ینکشا كراوط هدننزو دوعف ( فوطقلاو )
 ۱ زدص» « فاطق لوق ىلع اهیشم اض ذا ىناثلاو لوالا بابلا ن نم قو طقو افاطق ةبادلا
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 | رونیدهمدآ ندبا افنک او شیعتو تعانق هلا همقلرو هقرخرب هلیس هی لعاف مسا

 | تالابنو زیهربالصا ندقلرادزعو ندکل هدولاو توق غلبتیا فشقتم لجر لاقي

 | دسج ملناع یلابالیا فشقتم لجر لاقب روند هیسک برمشم یلفس نالوا زا
 | افصق هفصق لاقي رد هنس انعم قم ربق هلوکسس كداصو ىح كفاق ( فصقلا )
 قم ردشقاق ین رب یرب ندماح د زا بوشقص سانو ہرسک اذا یناثلا بابلا نم

 | نویبنلاوانا ] ثیدحملا هنمو راردافوا بوربق ینرب یرب هکایوک ردلمعتسم هنس انعم
 | فصقب مهضعب ناك نوجد زملا مهو ءارلا دیدشتو *افلا ضب [ نیفص اقلا طارف
 | نوم دقنم نحس یا ةنایلا ارادب رمسکپ هناك ماحزلا ط رغلا دب دش مفدبیا اضعب

 | هربر مدتم ندم وقر هدننزو نامر طارفو نيعف ادتم نریثک موقل ةع افشلاق

 سصقر هلبایلفج یني هدبهلووهل هک فیصقو رونید هرلنربو تبشغ هتامهم بوراو
 مهتأرو ةبلاعم صقرلا فصقلا ساسالاف لاق رددلوم ردلمعتسم هنس انعم كلا

 لاقیرد هنسانهم كملسس تدع تیاغبهدننزو ززا ( فیصقلا ) نوبعایو نوفصش |
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 نالکود بو روق ندحاغا فیصفو هنوص دتشا اذا افیسق هريغو دعرلا فصق

 کیا ندنغصنو رونید هنسید رجف یرلشید كن هود شم رساو رونید هب ینافوا ||
 رونیدهثیش نالوا رونلسس هئدش( فصاقلا ) رکذیساک رونید هبهنسن شوا هراپ ||
  تسسو كشوک هنسنر هلنیتصف ( فصقلا ) تیض یا فصاق دعر لاش 8

 عب ارلا بالبلا نم افصق دوعلا فصق لاقي راد هنس انعم قل وا فیعضو

 رد هنسانعم كلکو بولیکا ندنفلن زوا لغم وب كب تابنو اراوخ راص اذا |
 قمل راب یروق رآ قار و" هل وط نم ینا تح لاط اذا تبالا فصق لاقي

 رد هنس انعم قلرمف یسبراپ كشیدواضع قشنا اذا را فصق لاق رد هنس انعم

 قلربق هرزوا هجو قمادرآ هنسنیمهلوقم جاغاو هفصن رسکنا اذا ها فصق لاقي

 هدننزو فتك ( فصقلا ) نبت مو ترسکنا اذا ةانقلا تفصق لاقب ردهنیسانعم
 یا ندننسنو راوخیا فصق دوع لاقي روید هب هنسن فیعص و تسسو تكشوک

 تدالحو نیفصن فصقا اموهوفصقو فيصق "یش لاقي روند ههنسن شاوا هراب

 راسکنالامیرسیافصقوه لاقي روند همدآ نالوا رتاف بوپشوک كباچ ندنماهش و _

 روند همدآ نالوا بات یب بودیک یرف بونلکویلس نامهیکینیدقحآو ةدصلا نع
 | كوا( فصقالا ) عوجلا لدتح ملو رتف و یخرتسا عاج اذا نطبلا فصق لحر لاقي

 فصألا نم همش سسکنلا یا فصقا لحر لاقي روند" همدآ قیرق ییصتن كني شید

 لحرلافصقلاقی ردهنمانعم قلوا هدیرش و لكا اعتاد هدننزو دوعق ( فوصقلا )

 نابدرن هدننزو هرم ( ةفصقلا ) برش و لكا ىف ماقا اذا لوالا بالا نم افوصق
 ندرب هاماحدزا كسانو ابن افرمیا ةحردلا ةفصف ترسکتا لاقب روید هنس هم

 سس سس سس سس سس سس



 | رد بقرف هللا هدحوم یابوب دوخاب ردرلشوق هدرخ سنج رب هدشزو ده ده
 یا فقارق كند لاش روند هسورخ زاوآ دنلب هدنن زو طبالع ( فقارقلا )
 اذا لحرلا فقررق لاقب رد هنسانعم كرتد هدننزو هحرحد ( ةفقرقلا ) تبص

 هود شمرساو هدکموا نیح رک وکو رکذیس اک رد هنسانعم فقرقو دعرا

 | لعفلاو ریدهلاق ماجلا فقرق لاقب رد هنسانعم كلا تدش «دکلوکو ه دکمهرکوک
 | ندفوغوص یک هففرق هدننزو ج رحدن ( فقرفتلا ) دنشا اذا كعفلاق لج رلاو
 ژل لوهحا ىلع درصلا فقرق لاقب رد هنسانعم كرد قرهنقوط هنیرب یر رلشید

 || ةنفقرفلا ) مدصت یا شعب اهضعب هيا فقرقت تح رصخ اذا فقرقتو

 || هکردیسا شوقرب و هنسانعم هرک رونید هنشاب كرکذ هلیدیدشت كنونویحف كرافاق
 ٩ راب بوبافص ینرازوک كصخش نالوا تریغ یو ثود ینعب كعدنق هل رادانق
  نیعوبو رلشب هکمریو لوب هرلندبا لوخد هنعرح یکییاوب تابارخ روبنم دعبنم
 ۱ حراشو ردشمالیا نارذک ه دنسهدام نکل یدنلوا نایب ه دنسهدام عدق یتعی هدنباب

 || لجرلا نا ] هبنم نب بهو ثیدحق ءاجدق ردشلنا لقن ثیدحرب هللا هرابع وبشا
 | ولو هاب قیرمشم ىلع عقيف هنفقرقلا هل لاقب اراط هللا ثعب هلها ىلع رغي م اذا

 زا هللا هرابعو هدناوبلا ةايحو [ مهما ريغب ۸ رص مو هلحا حم لاج رلا یر
 زا بحو ثیدحنم ریثالا ناو ى رشخزلاو 4تسلاحتاق ی رونیدلا ۍورا ردموسم

 || ىلع عقيف ةنفقرقلاهل لاقب رئاط راط هلها ىلع رمسلا لع رکشبال لجرلا ناك اذا

 جسم رکنی ۸ ناو بهذو .راط رکنا ناف اموب نیعب را لانه ثکعف هباب قب رشم

 كا ذفاصبق كالذرب۸ نام لاجرلا یأر ولف نوید اعدنق راصف هبنیع ىلع هیحانص

 (  فشقلا ) رد هلیق رط لبثت ارهاظ هبلا یلاعت هللا رظنبال یذلا ثوبدلا عدنقلا
 ودفنرح روئید هغلوا ثولمو رادرم ولساب ول ربک اعیاد یهدوک كمدآ رب هلنینعف

 لاشه رولوا قلخ هدرلهسک شعب تلاحوب هدهسردیا ماقها هلاسلغاو رهطت |

 ےل دا ی چک سا ےن چا ے یحی و ےک چ ےک

 | یشاب یسوا كمدآ رب و هدلج رذق اذا عبارلا بابلا نم افشق لحرلا فشق

  هتئبه تئر اذا نالف فشق لاقب ردهنسانعم قملوا تفابق ناشیرب یلیکسو یلیکسا

 | نالف فشق لات رد هنس انعم قلوا ش اعم كنتو فشق هيف لاقی و هلاح تااسو

 | كفاق ( فشقلا ) رد هنس انعم فشق هدننزو هفاطل ( ةفاشقلا ) هشبع قاض اذا

 | (فدقلا) رونید همدآ نالواهرزوا موفرم فصو هلنیتعفو هلیئوکس كنیشو یف
 | شلبا وبیغت هقافورتف دوخای شنوک ینسهرهج هک رونیدهمدآ لوش هدننزو فنک
 | هدننزو نامر ( فاشقلا ) ریغتف رتفلاوا سعشلا هتحول اذا فشق لجر لاقب هلوا

  (فشنال) هلباه ردهفاشقیرفم نوسلوا هسرولوا هدکنرن روتبد هرشاط هتفوب

 / فشفتلا ) ادیدش مشقایا فشقا ماع لاقی رونبد هلبب قلتیقو قار وق_تیاغب
 س ر س س سس ت تج ا يس س دب ا سا ی« يب درس جا
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 مص نادج اغا ین ایی ةنعصلا عاقم یوریو ةغمصلا فرقم لثم ىلع هتکرت لوقت هنمو

 ردکعد مدیا لر هدر اتو لاخدارم هک مدلیا در هدلح لث اع 3 نالیر وق

 | قالطاهنسهربقم لرصمو ردنطب رب ندنس هلببق رفاعم هدننزو هاعس ( ةفارقلا )
 | هدنلباقم راج هدنع رحم هدننزو باح (یارق) ردهدنا یعفاش مامادقرم هک روئلوا |
 | همدآ هل زا و فیطلو 4 ید وحو یک و رس لاپ ) فورقملا ( ردیدآ هر رج وب ۱

 | هبهنسنر هلرسک كن هزمه ( فارقالا ) فیطل ماض یاقورقم لحرلاقب روئید |
 | كمالبد یدآرو هطلاخو هاناداذا هل فرقا لاقی رد هنس انعم قلناق پوناچكی |

 | نظ هوس هلتمبن همدا رو هوسب هرکذو هيف مقواذا انالف فرقا لاقی رد هنس انعم |

 هلغم راو هنناپ لیلعو ةمهتلل هضرع اذا ه فرقا لاق رد هنس انعم كما ثارا |

 | هناصاف یضرم مهو مهانآ اذا انالف نالف لآ فرقا لاقب رد هنس انعم قالی یلع ||
 | رونید هناویحو ناسناو هنآ نالوا براقم هتنجه هدننزو نسحم ( فرقلا ) كلذ |
 | هنجهو ندنف رط لحت فارقا اریز هیلوا یبرع یس اباب بولوا ییرع یسانا ینعی م

 | رونید نیمه اکا هسلوا قینع ما بول وا قیتع لف سپ رولوا ندنف رط ما
 | فرقمو ةنجهلا یادم یا فرقم سرفلاش رونلوا قالطا هنالوا ینادماکا فرقم

 | رونید همدآ ولزکب لزق یخدوب هدننزویرغ ( قرقلا ) رونبد همدآ ولزکب لزف
 | لحرلا فرتفا لاقي رد هنس انعم كلبا راکو بسك بوکح كما ( فارتف الا )
 | هانا اذا بنذلا فرتفا لاقب رد هنس انعم قمنا زق هانک بویلشیا هانکو بسئک | اذا

 | فرتفم ريعبلاقب رونید هبهود شثلا هدنیفب هلیس هینبلوعفم مسا ( فرتغملا ) هلعفو
 | هفر اق لاقي رد هنس انعم قمشلنیقب هدنن زو هلعافم ( ةفراقلا ) انیدح یرتشایا
 | لعفت ( فرقتلا ) اهعماجرذا ةأرملا فراق لاقي رد هنس انعم كما عاججو هبراق اذا

 | (فورقلا )ترشقت اذاهحرتلاتفرفن لاقیرد هنس انعم قمهلواقیغوبق ڭنەرايەدننزو

 | ینبلا ریثکیافورقلحر لاعب رونید همدا نالواردب|نایغطو یغب قوج كبهدنن زو وبص
 | هدننزورنعح ( فقرقلا ) هلیعكفاق ردفرقیج هنسانعمبا رجرونید هغجراغدو
 | نوجگیدنرتد یب راش هنسانعم رجن رونبد هبهداب هدننزو روفصع ( فوقرقلاو )"

 ۱ تیع» نوکت نارکناو مس وه لاق كنب رهوح ه دلحم وب ردنا ثادحا ییهر وی

 ردشلنا مایا هلکماطنا دانسا هیسکرب یروبم لوق ارب ز ردعیاض مالک یترابع كلذب
 | فقرق یارعا نا اریز رد ییارعالا نا هيلع رکنمو دیبع وا هسیا رکنمو لئاق
 | بهاذ هنغیدنلوا هیت رج هلکنا ه دعب بولوا تفص ذوخّأم ندنسانعم كمرتد
 ارز ردلکد ازس هنسلا تشکنا عضو هروک هنبعک هداموب كفلوم نکل ردشلوا

 ( فقرقلا ) هنسانعم مه ردرونبد هب هجفافوقرقو ردبلغالقم یطوقس ندخاسن لا
 * ردد



 نوزادی هل رانوا یرب هنظم هک هللا س شیتفنو لاوئس ندرلنآ هکهقان كکیدلبا

 | هتمو ردیس هج وز كردب نب ةفيذحنی كلام هلبرسک كفاق ( هفرق ما ) نسرول آ
  یللا قر هل وا كلنرلم رحم یدنک هدنس هن اخاریز + ةفرقما نم رعا « لئم

 ]| هک سیب دوخای هدنن زو ریز سین نب هفرقو یدیشاصآ ین هطعبق یللا كروالد
 ۷ ردندا رعش یدوعلا ةف رق ن بیبحو ردندتنعد ات كالامن ةف رق دوخای ردهدننزو ردبح

 || فرغ لوق یلع رونلوا تغابد هلکنا هک ردیدآ رصشرب هدننزو فرص ( فرقلا )

 | ندنیشیم فرقو یدنلوا نایب هدن رل هدام هکر د رحذرب یسهلج یرلک دد فلغو
 | جاوح هنجاو رونلوا تغابد هلیغوبق را هک رونبد هفح راغد ول رد رب شا زود
 || هنسانعم یناقرجا رونید فرق هئیش یزعرق كبو راروق یسهمرواق تا هتضهلاراببو

 | بابلانم افرق مییلع فرق لاق رد هنس انعم كلا متسو یغب رولوا ردصم فرقو
 ۲ لاقب رد هنسانعم كمردیک یتغ وبق هرکصندق دروق كافن رقو مهیلع یب اذا یناثل
  هدنناونع ةحرتلا فرق نالوا باوصهکرید حراش هنس, دعبرمشق اذا لفترقلا فرق

 | فرقو رولوا كعد ققل واق بوب وص ینغ وبق هرکصن دق دیر وق ینابج هکر دقلوا
 هما وا هباع اذا انالف فرق لاق رد هنس اعم تا مهنم دوخای كلببع یهبکرب |

 | ردهنسانعمقمردشاقو مهل بسکاذا هلابعل فرق لاقب رد هنس انعم كلا راکو بسک |

 || لحرلا فرق لاق رد هنس انعم كلئوس نالبو هطلخاذا *یفلا فرق لاقي
 || هلنیتصف ( فرقلا ) رونید هثيش ی رق كب هدننزو رجا ( فرقالا ) بذكاذا

 اإ ,هنوک رو روند هنعشراق ردیسا ندنرلظفل فارقو هفراقم نالوا هنس انعم هلطلا#

 | بودبا سکت ض و ردبا ل الها بول وا ض راع هنعسق هود هکر دیعما ضرم

 | إً نالوا قلع *ابوو ضرلا سکنیا فلسلانمدشا فرقلا لاقب روند هکلزوا هتسخ
  ثیدلا هنمو حر اشلا لاق ر دس زلتسم یفعش الب هکر وند هکلیا برف هلع
 لاقو [ فلتلا فرقلانم ناف اولوح لاقف *ابولا مالسلا هيلع هيلا اوکش اموق نا ]

 [ فلتلا فرقلا نم ناف اهعد ] لاقف ةيو ضرانع لئس مالسلا هيلع هلا ةباهنلاق

 بطلاباب نم وه اغاو یودعلاباب نم اذه سا لاقو یودعلاو *ابولا هفراقم فرقلا

 اإ ولهتصبا مخو یماوه فرقو نادبالا ةع ىلع ءابشالا نوعانم ءاوهلا حالضناناف

 || فرق وه لاقب رد هنس انعم نوغپ واو قیالو یا فرق ضرا لافی روند هرپ
 هد رلنوپ هدنزو ریما ( فی رقلاو ) هدن زو فتک ( فرقلا ) ریدج قیلخ یا
 هدندنع رلضعب نق قیلخ یا فیرقو هلفرفاذه لاش رد هنسانعم راو ازسو قبال

 [ رد فرق هلنیتصف نامه ردلکد لمعتسم هدنن زو ریماو هدننزو فتک هدانعمو
 یر هغیص بجعت لوق ىلع نغد هب فرفاو هفرفام قرهلوا بجع لمف ندنوو

 رونید هل نالیوص قوبق هدحاغا زدباکممسا هدننزولزبم ( یرفلا ) ر
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 8 وط ERO هب هقان و هنروع : لوشو روند هغاصب وا یرلکدید مقالو 70 ۱

ON,ترشح هکر ديما نوناخ هل وهج رب ندنایعدا هفاصرقو ۱۳ ی 1  

 ( فصن رقلا ) رددا بعلر ( هفاصرف ةصاق ) یدلیا ثیدح تیاور نده شت

 سرفو لجر لاش رونبد هناویحو ناسنا ك الاچو تسح هلیس هب لعاف مسا

 هدننزو روبنز هبا همجخم دان ( فوضرقلا ) رونید هئالعراو عرسیا فصرقم
 فون رق لحر لاقب رونید همدآ ناهناو لوکاو روئید هنسهب وص كنم نابوج

 لوک اه ع ورو روند هب هفیطق هدشنزو رفهح ( فطرفلا ) لکالا ریثک یا |
 هدنن زوج رح دن ( فع رقتلا ) روند هنشع كتابت ما ثر دوخ اب هئوا

  تاکما زا نرقو ردصوصخم هرانوب هکرونید هنخوبق كراو كشع یرلکدید

 | ,نلپ راب وق هلنج ندرب ضرالا فرقو ر وند هنغوبق ناشپاب هنورف بوایوص "
 رود هنسب روق كوم" نالف بوشپاپ هدنور و روند هنغوبف كحاغاو ردیغارباط

 | تم هلل رسک كفاق ( ةفرقلا ) روند هنغوبق جاغا هدنن زو هسانک ( ةفارقلا )

 ندشناج ان ۲ هکردهنسانعم تنجهو یتمیت یا فرق لها مه لاقب روند هبا فا ۱

 | هنسانعم تیک رونبد دا نقو هنج یا هفرق هب لاق ا ندناصقن نالوا

 نالوا مم هلا هنسنربو روند هکوم نالق بوب روق هدنورب هفرقو فرقو رونید
 ه ندعو یبح راد هف رقو ؟یشب ےھت نم یا هدف رق 3 لاش روید همدا ۰

 هکر دب راکدید نیح راد فو رعم یا را رولوا ول رد هک رب موس راب ار ز روند

 هی رق ة هکرد ر کدید هفرق یسر و رولوا لاخلا رثڪاو نخاو محا یس

 رولوا ولنیش ر >و زت یمعطو وج شوخو لت و شخ یرهاظ لئام هنلواطو ساماو

 کا ۵ کیک , رولوا هبدش هاش رق یسهعارو نوا لدل رلصا بولوا قتمارقو كب و

 ؟یوتموطظفحر ففحجو ردمو فذخامو نم ییاسقاع وجو را ردبارعیعت یعوم# لغت : 1

 | هتمو روند همدآو هلع نالوا تو 70 هر زوا روک ذم هحو هف رذو ردعاچ

 میاد ناکو هلم هلته ۳ رانا ین جد ییملط 2 ناک یا قفرف ره لوق

 هما یی م ه دعا د ریخ دریک یا ا ا نف مهل گرو" رد رل 4
E —_ےس ےس  

۱ 

 3 تا لاش هلوا لباق یلراو یکبوط هک وش هلوا قلراو صو و ی

 ٠ کتی ن درد داسو ی ات ا

 ۱ .لح را فع رشت لاقب ردهسادعم قلترو بواب زوهدننزو را رعشقا(یافع رفالاو) ۱

 | لقم لوق ىلع هنغوبق كنهنسنره هلبرسک كفاق ( فرقلا ) ضبغت اذا فعرقاو |

 ٠ هنغوبق ران اصوصح همسانعم هرمشق روید هغومشو کتا یا هف رقلاب شعب لاق ۱

  ,قیقر هکردب رکدید لقنرقلا ةفرق یعونر و رونلوا ریبعت یغوبق رباع ه دیکرت کوب

| 
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 هب هتسسن نانلوا ىر هدنن زو هنیفس ( ةفيذقلا ) نیعلا لبقنم اع یا [
 ۱ بانک ( یفاذقلا ) ردءضوم رب هدننزو باتک ( فاذقلا ضور ) رونید أ

 | دوخای ردنرابع ندشاط قحلیتآ ناریدلوط یجوآ هکرونید هنشاط لا هدننزو |
 | شبقام وهو یاذقلاب هامر لاق رونید هشاط یفیدلوا لمصم كلا هنغآ بولآ |

 | رد هنسانعم قذاقو هتیمرو كدي هلج تقطااموا هب تیمرف فکلا الم اع ديلا |,

 | طارفا هکر ونید هبهفا لوش یک فاذق هدننزو قنع ( فذقلاو ) ( فذاقلا ) |

 ردیک یرلیا ندنسلجج بوتآ هنبراک وا كرلدود یتسیدنک اماد یشا ندنتعرمس
 اإ ماما اهسفنب یعرثو اهتعرس نم مدقتت تناك اذا فذقو یذاقو فاذق ةقان لاقب هلوا |

 ۱ ۱ هک زونید هعصوم لوش فذق هدننزو لبحو هفذقو فذق هدننزو قنعو لالا

 لز ناک اذا فذقو فذق عضوم لاق هلوا رولیشود هبیغاشا بولیاق قایا ندنآ

 ۱ نافذق هنساقب ییا رونید هتساقب رب كاج كنهردو ردهنسانعم بناجو یوهو هنع |

 | (ناذفلاو ) ( فذتلا ) هلرمسک كفاق رولک فاذفو هلنبض رولک تافذق ىج رونبد
 ۲۲ هدننزودادش ( فاذقلا ) هنبانغم فادح روند هنک روک قیافو یک هللرمنک كراع

 ۱ فدق هدیعب لح یک ار رولوا قالطا دیک صو هنس انعم نازه روند هب وزارت ۳

 یا لیهتبتم هدفالسا هکر روت هل[. كس نانلوا ریبن .ننیخمو نوه دالا |
 ا كفنو بوطو هرکن اک رونید هثبش نالئآ هنسن هرب قاریا هلیسیدنک اقلطمو |
  برق لاش روند ههود ناقشلاح هدکعروب یاذقو ردهفادف یدرف» یک نایصو |

 | لاقي ردهنسانعم ككوس رد ردصم هدننزو ینیلخ ( ییذقلا ) صابصب یا فاذق |
 دز اب و یا یی رف ھهق لاق ردها یھ ا: شاطو رهن یا ییذق دفذق

 | هیهرکنک نالوا هدنرلغاب كنبراراوید یارسو وراب هدننزو هفرغ ( ةفذتلا ) |
 | ىج روتید هبهلق كسک و نالوا هدنرلهبت غاط لوق ىلع هنسانعم هفرش رونید |

 | هدننزو تابرق رولک تافذقو هدننزو بثک رواک فذقو هدننزو مار رولک فاذق |

 || ود اما یعععالا لوقو [ فاذق هيف درج« ىلصبال رع نیا ناك ] ثیدلا هنمو |
 1 هفرشاایهو ةفذق یعج فاذقلا ةیاهللاف لاق حراشلا لاق یثب سیل قرغک فذق |

 | ردبا نرفنو نعل هنسیدنک سک ره هدننزو مظعم ( فذقلا ) ماربو ةمربك |
 ال رونیدهمدا ناعشش كبو نعلم یا قذقم لحر لاقي روند هراکمنو راک دب نالوا |

 3 ( فذاقتلا ) محلب یر یا فذقم لحر لاقي ردشلوا یر ثا هند هکایوک |
 | نکربلقن تآو اهباومارت یا ةراجاب اوفذاقت لاقب ردهنسانعم قع هدننزو لعافت |

 لاقب ردهنسسانعم قمن آ زبت زبت ینرلفایا ندنکلکپاچو تعرس نک ردرکس دوخای |
 لافیرونید هلآ نان آ زت زيت ینرلفایا (فذاقتلا ) هنصک ر عراستب یا یذاقتی سرفلا |
 هب هنسنعطاقو یسک هدننزو روبنز ( فوص رقلا ) شک رلا عیرس یا فذاقتم سرف |

 naabe: a رسم -ِ ۳ سس

 روند



 هک ردشذوا مقجم هدهعبرا تاوذ وبشا باصعا رغ ترد نددحاو لسن هک رد

 هرابعلوش ( ءاغحقلا ) مبنع هلایحر رد هفاحف یبا نب رکب ییا نب نجرلادبع نب دع |
 اذا *افعف ةحاصح لاق هرنوک بوروږس یراهنسن نالک هنک وا هک ولوا فصو |

 بوخی رلشاط هنعاكوا هلرسک كنهنمه ( فاعقالا ) هببهذت یا ؟یثلا فحقت تناک
 | هتيبىف ةراجح عج اذالحرلا فعفا لاقب ردهنسانعم قموق یسهلوقم باوثا هنبرزوا |
 .. لاقب ردهنسانعكمکجندوبق هلیئوکسكلادو ىح كفاق ( فدقلا ) هعانماهیلع عوف |

 لاو هبصاذا ءال فدقلاقب ردهنسانعمک ود وصو هحزن اذا لوالا بابلانم افدق هالافدق

 | نمواضو نم هفرغاذاءالافدقلاقب ردهنساذعمقل آوصندنسهلوقم قبر او ضوح هلا |
 هکرونید هنبد كنهحوانالق هدنرب بولوا یسیدنسک قادكنامرخ فدقو هبصب یش |

 " لوس هدشننزو بارغ ( فادقلا ) هلوا شلاق یراحوا یرویس ی رویس هدنا |

 كوب شلباپ ندیسفاسو هنفلا یا فادقلاق هعضو لاق روند هبهطاوقو هغانح ۱

 هدننزو روز ( فوردقلا ) راخفنم ةرجلا یا فادقلاب هاقس لاقب روند هبقسد

 هدنشیب وبشا كرعاش مان مازحوبا هکهتن رولک فیرادق یعجج رونید هب هصرقنو بیع
 هدتس وی+اسوسغلا نوصل نا نیحالپ ال « رون فیرادقلا نع روز ریز + ردعقاو |

 ندا ظح ندلاجر ةسلاح هنرسک كاز ارز ردشفلوا قوس هدنفصو ناوسن زار
  سیاقنو بويع فیرادقو رد هنسانعم راز هلیصف كباز روز یعکیاو ردرلنوتاخ |
 روند هنوناخ نالوا هرفا ندب وبع هک ندنظفل ر ون هلیصف كنون رونو ردهنسانعم |

 نوصل رد د وما زرد :تتاتفم .تفادضو | قولت هک ندنظفل ةاحالم نیحالپ ردعجب
 سغ هلیعع كنهمجم نی س وسغ هنسانعم تبحم رد ذوخام ندنظغل وصا یسه |

 هلا رلندبا ددرتو ترا ز رلنوتاخ لوا ینعی ردعج رونید هبیندو ےئل هک ندنظفل |

 ب ویع هلی رللوا نمادک اب و هفیفع نکل راردبا ظح ندنسناومو تب هجرک |
 تبع ضرع هنعق هبامو فو ینادا هلتهجوب راردبا ترفنو زارتحا ندصیاقنو | |

 هلیئوکس كنەمجعم لاذو یصف كفاق ( یذقلا ) ردلکد قیقحو ییمص هسراردبا |
 ضرع لهاو اب یمر اذا یناثلا بابلانم افذق ةراجاب فذق لاق ردهنسانعم قمت |

 اهامر اذا ةنصحلا قفذق لاقب ردلمعتسم هنسانعم كليا ناتب هللا از تمبن هنوتاخ |
 هلنبثعف ( فذقلا ) *اق اذا ناف فذق لقب ردلمعتسم هنسانعم قع وقو ةبر |[

 یون لاقب رونید هب هنسن قاربا هدننزو رویص ( فوذقلاو ) هلنبت ( فذقلاو )|
 هلنینهف فذق لوق ىلع ة دیعب یا فوذقو فذقو فذق ةالفو هب ودصقلا ةهح یا 1

 ندندعب طارفا هکرونید هبهدلبو ضرا دیعبكی فوذقو ردصوصخم فصو هتي نامه
 ( فیذفلا ) اهدعبل حورط یا فوذق ةدلب لاق هلوا نعراو هباروا هسکرب یشان
 . فیذق باح لاقب هبلیا تأشن ندرظن تمس هکر ونید هباعس ل وش هدننزو ریما
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 هلواصاع هسطن واهسغنم هامر هانعموا هیلع اهدروا ةيهادب هتکسا اذا هسأر فاخقاب |
  روکذم مظع ارز هسلیا لتف دوخای هسلیا تاکسا بورونک میظعیالب رب هنصخ ىع |

 هدنسهیعادقلوابای رغظ دوخای رولوا هرکصندکدلبا هلازا ندنعضومینا تكلیایر هلبا |
 رونید هب هساک هغانح فعقو رونلوابرض هدر كصید یدتا عفد ینا ندهدام یغیدلوا |

 نالوا یلاثم كيک نانلوا رکذ و رونید هنس هراب رب كنهساک نالوا هتسکش لوقیغ |
 : هنغانیق رب كردو ردقحهلوا لوکشک دارم ردهساک فصن هک ایوک هکرونبد هغانج جاغا |

 فح ىع هقش یا هتسا فحق براض نم سلفا مهلوق هنمو رونلوا قالطا |
 رونید هحدق نالوا ندرددق هدارو یش یا فحل هلودق هلام لاو هتسا |

 ترشع بوعا هداب هللارلرو مة ساک یرلک دید فحف هدننزو باتک ( فاعقلا )

 | كوبا لتق دق هل لبق نيح بارشلا ىلع سيقلا ءا لوق هنمو ردهنسانعم كما
 ردهنسانعم سأر عطق فاقنو فاحقلب برشلا ىا فاقنا دغو فاحق موبلا |

 نوک و سپ ردهنسانعم برش تدش فاحقو فعق شعبلا دنعو ردهبانک ندلاتق

 اک ردیعجج كفحاق هلی كفاق ( فعقلا ) ردکعد ردینوک هبراسح نراپ هباطم
 كمك کیک غامد نانلوا رک ذ یکیدید فحق هلبصف كناف ( فعقلا ) رکذیس |
 ۱ بابلا نم افحف الالف فحق لاقب ردهنسانعم قغقوط اکا اب قمروا اب قمتافوا دوخاب |

 ۱۳ تاعا به یورمشم نالوا هدناقو هباصا وا هبرتشوا هرتسک وا هفسق عطق اذا ثلاثلا
 ] قمرقحءرشط یهنسن نالوا هدناقو "انالاقام برش اذا لحرلا فحق لاقب ردهنسانعم
 3 فعق لاق ردهنسانعم كلا بذح هرنشط ییهنسن یسهلوقم دیرت نالوا هدباق دوغاپ
 لاش ردهنسانعم قمرواص نمرخو هریغو دیرثلا بذح وا هحرخسا اذا ءانالافام

 . كمعا ینعوجم كنهنسن نالوا هدیاق ىد وب ( یناصفالا ) هارذ اذا بلا فعق
 اإ عوطفمىيك غامد ( فوعقلا ) هانالاقام برش اذا لحرلا فصقا لاقب ردهنسانعم
 هسنکم ( ةفعقلا ) فعقلا عوطقم یا یوعقم لحر لاقي رونید همدآ نالوا

 هدنعا كباق ( فحاقلا ) روئلوا رعت ۳ هک روند هنلآ قحهرواص نمرخ هدمن زو ۱

 بودیا روهظ یناهکا هک رونید هرومغب لوشو رونید همدآ نارقچ یبهنسن نالوا
 ۱ لک فعقبف ایف ءاج اذا فحاق رطم لاق هروک بورویس بولیس هسرولک هل

  ردفحف یدرفم ارهاظ هنسانعم فراغم رونید هرلهصک هلم كفاق ( فوحقلا )

 [ هنیوص لیس نرتوک بوروپس یرلهنسن یفیدارغوا هدشازو بارغ ( فاحقلا )
 | هنهنسننانلوا فاصقا هدننزو همان ( هفاعف ) فارج یا یاعف لبس لاقب رونید

 | نافع ندیاصا ( هفاحق وا ) رد نطب رب ندنسلیبق مشخ ( هفاحف ونب ) روند
 | حراش ردبراردب كنب رلترمطح هنع هللا یر رک ا قیدص هک ردبسهینک صام ن
 .صحصمسسسس 2 — < س < سس حس



  لالتاو * ودلال فوغلاو ت یبا نجا نا هک یوفو نا روید د ھن ناطق :
 و ر دفوکقن نوک انوک دارم ردعقاو هدننوه م تس * رقش ىرقلا هم

 اموافوف قاذام لاق ردلمعتسم هنسانعم زیجان فوفو ردشع وا هشت هشاخ نانلوا

 رونید هشاق فیطلو كزان تیاغب هدننزو مظعم ( فوفلا ) اثیش یا افوف یتغا

 طوطخ هسیفوا قیقر یا فوفم در لاق رونید هنئالوا ولضاب لو لوب دوخاپ |

 هراشاق زانو هقفوب هكر دعج ندنظنل فوف هلیصف كن هزم( فاوفالا ) شیب
 هلح د ربن ( نافاف ) قیقر یا ةفاضصالاب ىنعي ةفاضم فاوفا درب لاش رونید |
 فیس ( فیفلا ) مشود هناي تلا كنس هبصق نیفرافایم هکر دعضوم رب هدنتسوا |

 رکذیس اک رونید هنابابب لوش زسؤص لوق ىلع رونید هرب راومهو زود هدننزو
 هزب نسا رباپ فلتخ فیفو هلب رسک كناف رد فایفو رد قویفو رد فایفا یمچب

 رب هدانهد ( جیرلا فیف ) ردیمسا كني ریدروب رب صوصخم هنسلیبق هنب مورونید
 یزوک كلغط نی ماع هدنا ردمولعم حرلا فیف موی هلغلوا هعقورب هدنآ ردعطوم

 دم ( ءافیفلاو ) ( ةافيفلا ) ردطلغ یسعد موب حرلا فیف كني رهوح ردشفح
 ةافیفلاو ركذ اک فیفلا اوذخا لاق ردفدایم هدلوا یانعم هلا فق هليا رصقو

 _اغيف) ردعضومرب ( داشر ءاغيف ) اهبف ءامال ةزاغم اوا یوتسلا ناکلا ىا ءاغيغلاو
  یولکدید عطباردعنومرب هد هکم( لا رغلا ءاقيف )ردعضومر هدنار قیقع ) ءابخلا

 رونلوا لوز ند 1۵ : يداو

 غامد هدشاب هلینوکس كنهلمعم یاحو یرسک كفاق ( فحقلا ) (» فاقلا لصف »)|
 هنسهجراد كيك نالیریآ ندهمجحجو رولوا هدنآ ی هکر ونید هکک نالوا هرزوا |

 نفلوا قالطا هنایلوا رسکتم ندنا دوخای هعکدفلو بولیرآ ندهمحجح روند

 ییهمجحج هج رک فلوم هدتنزو هبنع رولک هفحفو رولک فوعفو فاذا یعچب
 هطاحا یثاب همحج هرزوا یاب كتاهما عیج نکل ردشلنا ربسفن هرزوا ددرت

 یغامد:ندنا فحفو رونلوا رببعت یغانج شاب ردرس ةساک هکرونید هغانچ ندا |[
 هنسهحراد نالوا رسکنم ای قلفنم ندنا كلذک رونید هنس هعطق نالوا لغشم

 رونلوا ريبعت کک افق هک یمح هکر دوب نالوا مهفنم هدنرلد راک حرمت روند |

 غامد ةدعاق اک ۱ هکر د هدنلزنم س یرب و ناردح یدرود ردبکم ندکیک یدب

 هدراسب و نيم و اربد فحق اکا هک رد هدنلزنم فتس یسکیا و روئلوا قالطا |
 هدنفرط كوا كاب و راردبا قالطا یرجح نوا ییالص هبهروک ذم ناردح نالوا

 رودم و فلومو زردم یعو+یو رارید هودعحق هنالوا با هسکا و هح هالوا
 ندنافآ یرک لکش ردعوضوم هدنجا كن آ غامد رونلوا ریبعت رس E نظرا

 هامر بارعالا لوقنو ردشلنا قلخ هنوک لوا ةناش لح قلط» ےکح هلفلوا ظوفح
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 ۱ فنیغو ذرح لاقب هنمو رولوا رهاظو یراج هللا هضافتسا ندنا بولوا یرلهدام
 ۱ قاض بو دبا نالیم هلوص هغاص ترا كجا هللاصف ( ناغبغلا ) ةدام ىا
 (فیغتلا ) الاعشو انیع ابناصغا تلاماذا اناغيغ فيغت ةرضشلا تفاغ لاقب ردهنسانعم
 | نالیم قر هروا هحو یرغوط هفرط ییا تآو رد هتسانعم ناف هدننززو لعغت

 | (فیغالا ) فطعت اذا سرفلا فیغت لاق ردلمعتسم هنسانعم كم روب كر هديا
 | نکل یک دبیغا روند همدآ شلتکا بودا لیم یرغوط هفرط ر زو رجل

 تموعنو تحارو هافر فیغاو رد ربتعم كلبکا هلغمراو هبوقب وا هدنموهنم كديغا
 هدننزو فیس ( فیغلا ) معان یا فیغا شيع لاقب رونید هکلربد نالوا هرزوا

 همدآ نوز واو روک كب یلاتص هدننزو دادش ( فایغلا ) روند هنسب روس شوق
 | هدننزو نام ر ( نافیغلا ) ادح تربکو هتبل تلاط اذا فایغ لحر لاق روند

 | ردیدآر جثرب ( فانلا )روند هحاغا یربک دید خرم هدننزو نلبیه ( ناغینلاو )
 | ( ةفاقالا ) رد یطبن بوئرخ هکددیعما توبنی لوق ىلع رولوا یش ذیذل تیافب
 ۱ (هفیغ ) هلاما اذا نصغلا فاغا لاق رد هنسانعم ككا هفرطرب هلی رسک كنهرمه

 | كلزس هرهزو قلزسنابط ( فییفتلا ) رد هب رقرب هدنبرق سیپلب هدننزو هرم
 | د عو نجود رف اذا لحرلا فيغ لاق رد هنسانعم قجاق بوقر وق هلکلیا

 كن هك ما یسو دسلا لمرح نب ديف وا هلیبس هینب لع اف مسا ( فیختلا )

 ۱ ۲ ردیسا یمرف
 هرللدنز وب شاروا ندنغاربپ امرخ هدننزو لقوح( فلوفلا) (» ءافلالصف »)

 . روند هنششوب و هنسوتروا كئیشرهو ردیدرفم هفلوف رونید هنب رلتپس هرصوقو
 | كنمسق رفص هلیضو یصف كياف ( فوفلا ) رونبد هنسوتروا سابل لوق ىلع
  ردصم هلیصف كناف فوفو رونلوا ریبعت قووق هکر وند هنلوب دس ییعد هنس هناثم
 كغمر شاب هدکدتسرا هنسنرز ندنر یسب رب الثم هنسانعم كلا در هراشالاب رولوا

 كمويلاص یکاروز هرکص ندکدرحک هنحوا یننرط كنغمر هبابس ینحوا كنفئرط

 شاب هرز هک هتن رد هراشاو هباکح یکید عرب و دوخای ردقوب هنس لوا هک ېک
 ندکمرویلاص هرکص ندقدردصف هشید كوا ینحوا یفئرط ندنفرط چبا كفمرب

 ۱ الو رب ینع اف اغ هنلأس لوقت رد هراشاو هاکح کید قو یدو ردنراّع

 ۱ هتابس رفظ ىلع همام رفظب لوقیف ایش هلارب7 نا وهو افوف هب فوش وهو رج ز

 قآ نالوا ثداح هرزوا یرلقنرط كنراولنافولد جک هلی كتاف فوفو اذه الو

 كتاف فوفو رد هفوف یدرفم ردرئکا ندصف هلی كناف لوق ىلع رونید هرلکنب
 4غوبق افلطمو روند هراز هتفوب نالوا هدنزو كنکد رکجو كاسين امرخ هلی

 قوع و رديجا شاخ نتفنمو. هجال ولردر ندنراشاغ نم و روند هفوفو فوف
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 با و E ةناغغ ىلع ا لاق ت رد هتسانعم ماکهو تقو از زن اف 1

 راوط هدنن زو لاعتفا ( ف افتغالا ) ردقلوا هلنیع نالوا باوص هدنو دوخاي ||

 لاش رد هنسانعم قفلوا بوروعس زار لوق ىلع قعشواف هریاچ هزات هحرادقم رب |
 هصن رح هیسکر و نعسلا شعب تنم اذاوا میرلانم ةغغ تباصا اذا ةبادلا تفتغا |

 هنیفس ( ةفیفغلا ) اریسب اش هتبطعا اذا هتنفتغا لوقت ردهنسانعم كمرو هنس
 ةفينص یا لقب نم ةفيغغ لاق یدئلوا رکذ هک رد هنسانعم هفیغض هدننزو
 یا فدنلنم لیل لاقب رونبد هبهمک وک ارف كب هلیسهبنب لعاف مسا ( فدنلغلا ) |
 هدننزو باتک ( فالغلا ) رديفدارعو هدننزو قدنلنم ( فطتلغلا ) ةلطلا دیدش ]
 ریبعت فلق هلغب رع هدیکر یک ینیق كحل رونبد هنباق كن هنسن رب هک ردمولعم ۱

 هد زوم ؟ررولک فلخو هلنبت رولک فاغو هلي كنيغ رولک فاغ یعجب روشلوا 1

 تخ ( فلت ) بالا[ فلط اب رف اولقو ] لاسفت هلوق سی نا هأرقو |
 بابلا نم اقلع ةروراقلا فلغ لاق رد هنسانعم قموف هنفالغ ی هنسن ر هرصف

 رب یندو ( فیلغثلا ) رددآ رصثرب یک فرع فلغو فالغ یف اهلعع اذا لوالا
 ee ( ایفل ىنعم ةرور اقلا فاغ لاش رد هنسانعم قوق هنفالغ ىب نەى ۱

 دیلب ودنکو فالغف یا فاغا فیس لاقي رونید هب هنسن وافالغ هدننزو رجا |
 فلغابلق لاقب هلوا زلنا ظفحو مهف یهنسنرب الصا هکرولوا فصو هنوردو بلق ۱
 : فلغلا نییافلغا لحر لاق روند همدآ زستنسو یعیال وهف افالغیشغا اک یا
 | عساو یا فلغا شیع لاقب روند هکلريد نالوا هرزوا تسوو 4 فاقا |

 ٠ بابلا نم اقل لجرلا فلغ لاقب رد هنسانعم قلوا زسننس هلنبتصف ( فاغلا )
 روند هب یرد قح هنلوا تنس هدننزو هف رغ ( ةفلغلا ) فلغا ناک اذا عبارلا

 ٠ سوقلاقب ردي ؤم كفلغا هدننزو "ارج ( هافلغلا ) ردیدآ عصومریو هنسانعم هفلق
 | دبضخ یا افلغ هنس لاقي رولوا فضو هلی قلاب قلژوحاو فال قوا ها
 كن هلس نالوا یسهحوع رجح ن سبقلا اما *افلغو ردندارعش هافلغ ن سواو
 یتعی نلفالغ هليا هیلاغ ادتبا ییلاقص ار ز ردیبقا كئراح نن برک یدعمو ردیبقل

 هلغماعالت وا الصا یریاچ هکر ونید هنضرا لوش هافلغو ردموقم ننی روس هیلاع _
 لک ایفو عرت۸ یا ءافلغ ضرا لاقب هلوا دوجوم یرلرباچ یرباو هدرخ زونه

  ردنطبرب (نافلغونب)ردعضومرب هدننزو نابصس ( نافلغ ) "الکلانم ریبکو ربغص
 | لحرلا فاغت لاقب رد هنسانعم قغلفالخ ( فالتغالاو ) هدننزو لعقت ( فغا ]ا

 ا رق( فطتع ) رد لا مهم یا لحجز تارو فا هل عن و
 (فتیغلا) ردیدآ لحررب دوب هدننزورفمج ( فطنغ ) ردیمسا لحررب هدننزو
 كراراس هکرونید هنآ هنب رخ نالوا هدنعبنم كرل هعشچو كراوبق هدننزو بل ز 7

 ۳ بسم سر هست

۳ 
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 ینلوکهرق هحکو اهلاوحا تمدہن اذا رثبلا فضنت لاقب رد هنسانعم قلقب بوکوح

 هجون همدآ رب اندو انسلا یا لیللا انیلع فضغت لاق ردهنسانعم كء رو بوکوح .

 انیلع تفضنت لوقت ردهنسانعم قلوا ناوارف یعفانمو ریخ هدنقح بودبا لابقا و :
 تولت اذا ةياتغضنت لا ردهنسانعم قلروبق نالیو تلبقاو اهربخ رثک اذا ابندلا

 ) هیفاولخد اذا رابغلا قاوغضتنا لاقب ردهنسانعم كمريك هنصا زوت ( فاضغنالا ١

 هدننزورفعح ( فضنغ ) ترابنا اذارگبلا تفضغنا لاقب ردهنسانعم كکوح وبق و

 روتبد همدآناشیلاع و فیرشو دیس هدننزو لیدنق ( فیرطغلا ) ردیسا لحر رب |

 باتهلاعو عبطلا مركو درفاوحو مهفمشمه دیس یا موقلا فی رطغوه لاقب .
 هفراط۶ یعج روند هناوح هزات و یرس یخ یا فبرطغ وه لاق روند منی |

 و لزوکو روند هنسیرواپ ناغط و هنسانعم بابذ رونید هکنبس و رولک دلبر 
 روند همدآ بانصلاع و درغاوح یخد و هدننزوساطرف ( فارطغلا ) رونبد هتاذ

 هدنن زوسودرف ( فورطفلاو ) هدننزو روبنز ( فورطغلا ) رونید هناوج هزات و
 ادا كزانو فیرظ هدننزو سودرف لوق ىلع رونید همدآ رباد و بوخ هدرلنو

 فرطفتلاقب رد هنسانعم قشولوا هدننزو جرحدن ( فرطفتلا ) رونید هناوح |
 لاتعبا اذا نالف فرطنت لاقب رد هنسانعم كعروب ینالوب یبلاصو ربكت اذا لحرلا |
 ردهنسانعم كليا رخفو ربك هدوهب هدننزو هحرحد ( ةفرطغلا ) یشلا ف |

 تعسو كلربد هلنبتصف ( فطغلا ) ثبعلاو ءالیلا ىا ةفرطغلا اذهام لاش |
 | هلغلوا نوزوا رلکپ رکو شیلا ةعس یا فطغ هب لاقب رونید هغلوا هرز وا هافرو |

 هتفص یف لاقب رد هنسانعم قلوا روک یرللبق كشاق لوق ىلع قلروبق بولبکوب
 سيف هّلاصف ( نافطغ ) بحاما رعش ةرثکوا اهبنشو رانشالا لوط وهو فطخ
 ندهربرهوا ردندنیعبا هکرد فی رط نبا ( ناغطغ وا ) ردتعاجر ندنس هلیبق
 هدنراید ماش دوخای ردتعاجرب هدننزو ربب ز ( فیطغونب )ردشلیا ثیدح تیاور

 قر هوا بوسنم هفبطغ ونب هكرديبقل سرفرب هلتبسن ىاي ( ینیطنلا ) رد موقرب
 تراسلا نب فیطغو رد هیباحع ( ةيلذهلا فیطغ ما ) ی ديا هدندب مالسا لها
 ردندنیعبات یلذهلا فيطغ وا یدنلوا رکذ یفالتخا هدن هدام فصغ رد اعف

 ریز هلا همجعم یاظ ( فیظغ ) رد هباورلا فبعض ردندنیدح ینیطغ نب حور .
 | تنبغ ) ةفغلا و دیا نورح ردیمسا یسرف كمناح نب زب یعلا دبع هدننزو

 یا شیعلانم هفغ باصا لاقب روند هکلرد ردق كح هشت هلديدشت كنافو یعط

 بوبهرواق هلجع تكنءودو نوحغیدلوا یس هغلب كنبدک رونلوا قالطا هب هرافو ةغلب

 | هوانتبامیهو ةفغلاب ريعبلا عنتقا مویلا لاقب رونید هبهنس مارواقرب یغیدلآ هن عا

 نافغلا ) رونید هنغاربب هجوب شعب روق هلیصف كنیغ ( فتلا ) ةلجع ىلع هبش أ (
7*۰2 i gre 
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 ارام ب وکو ییغلوف باکو ه رسیک ادا ییاملا بايلا ین اوف خ نالا ا

 بآ بوک را الصا هبادو اهسکو اهاخرا اذا هنذا ار دا رد هتل
 ىرجلا تدحا ادا ناتالا تفصإ لاش رد هنسامعم كمك بوروس ههزودر یک ناور

 اوا و شودو قلاص یرلفلوق تكناویح رولوا ردصم فصغو رولوا یرلنادف 1

 فنا رهس لاقب رونبد هقوا یلکلپ نیاقو هلی كنيغ رولک فن: :یعج روئلوا |
 لزوکوشوخو ربظم یا فضا لبا لاقب رونید هبهچک لظء كبو شيرلا ظبلغا یا |

 دوخای ككو یرلقلوقو معان یا فضغا شيعا لاتش ر وند هکلرد نوفیوا
 ی رلثابق تسوا ندنغلهح وفای ندننلنغراط لوق يلع ر وند هنالسرا ققراص

 همدآ لوش ( فضاغلا ) روند هنالسرا ششود بوقراص هرزوا یر ز وک |

 معانلا یا فضاغ لحر لاقب هلوا منتو مظتنمو لدشوخ هلغلوا یلاح هافر هکر وند

 قابو قرویق یرشوط هنکوا یرلب رقوب كني راقلوف هکرونید هبلک لوشو ما

 ہلا ) دفَصِلا ۱ هغلخ لا فذالا نا (ک همدم ىلا هنذا ىلع انکم یا

 هکا روند هباعا نالوا داز ردامو ردیدآ كنش وق قلترفب لوق ىلع ش وقر
 ثزراا ن فیض ردن دیماسا مدس زو رب ز ( یف ) هستم
 باوص دوغ ردندباصعا ین وکسلاوا لاسلا فیضخ ن ث راح دوخای |
 قلوا اظ: بورارق هصک هللرسک كنهرمه ( فاضغالا ) ردقلوا هللا اط نالوا

 کا ما قوا هرزو قم ردغاپ باتو تا رفوا وا اهرغ ءاسو اهشعس فنک اذآ ۴

 (فیضختلا) هم رثک اذانطعلا فضغا لاقب ردهنسانعم قلوا ريثكى شاوم دنآو
 ( فضختلا ) هالد اذا *یفلا فضغ لاقب ردهننسانعم ققفراص یغاشا ىب هنتر

 یهروچ كورف و سسکت و ینو لام یا نصنت اذا ةيراجلا, Su تغطغت لاق رد
 رم دوس ہک ا م عنہ جم زوم س تم ساب جام مار سی مس سم ما ا =

ae oan anem ° AORN mr ج | هم r 

 ۱ ام فخ ادا ةَأ رلابیا ۳ فّصع لاق ردهنسانعم قمل 4ط رو سرفلا اذكو اذخا

  یفع و هنحاغا امرخ هنیمب رد رصشر صوص هناتسدنه هلنیتعف ( فذضتلا )

 ؛ ردق هنسهبت ندنیدو رولوا رمشقم رسقوبق یدرکح كنوب نکل رولوا هیش هنشع

 ! نذالا ی رتسم راص اذا مبارلا بابلا نم افضغ بلکلا فصغ لاق هتسانع |

 ۱ ریمعد کوک هی رولوا دی آ روند هناویح یلغلوق قلاص ردفص ) فعالا 3 ۱

 یا فسا شاع لاق رونلوا قالظا هکلرد شوخ ه رزوا تعسوو هافرو لابلا ۹

 1 ضا بلک لاق ر ودید هات الوا قروبف ی رغوط هنیدرآ فغا هک هتل هلوا ۱

 ح ناوا رفوقیص یرالاد تنحاغا امرخو دوساو رظا اذا لیللا فصغا لاقي رد هتان

 لد لإ تفضفا لاق ردهم انعم قلوا قوح لوقلع قمل قلوا رنک یسهویم قرلوا

 هد هر دنام 9 یطعال تااغا اذا ءاعسلا تشفذضغا لاقي ردن رابع ندفتلاص یک قاجص ۳

 ٠ قمل روبق بولی ریق بولکوب بولیکا هفرط ییا ېک لاین هزات هدننزو لعق
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 كوي رولوا درفم فارغو ردتسماوا وص ت شعلآ بولیردلاط هلحوآ هکر دیعج ۱
 هدنزو هضم ( ةفرفلا ) خخ لایک ىافارغلاب هلاکلاقب رولوا قالطا هکجلوا ۱
 | بوایردلاط هلیسیدنک اقلطم لصالاق رونلآ هنسن هلکن ندرت هکرونید هبهصک |

 روند هغفلزاسو ههردنف هدننزو ریما ( فيرغلا ( روند هئدش قحە هاب

 نالوا هدنحا كوب و ةضبغلا ىا فیرغلا دسا هناک لاقب رونید هه شيو هکویو |

 قیص یقلتچو ردیمما یمیق كنب راترشح هنعهلایضر هئزاحنب دب زو رونید هبوص |
 | روندیند هفرغ نوسلوا هسرولوا قلحاغا سنج هل رونید هنفلوروق قاحاغا |

3 

 | لاض اضعب و رونبد هنامروا و هکوب نالوا ندنسنج قلزاس و یتوا ریصحو هلباه ۱
 هکر دیسا یا دیاع فی رغو روند یدهنامروا و هکوب قسنالوا ندنرلحاغا مسو أ

 اول ۳ د وحاپ هب هغوق كو فب رغ و ردندنعدات یفیدلا نب فد رغو رد وسسە ريغ

 هنعلوروق جافآ قیص یخدوب هدننزو هثیفس ( ةفب رفلا) رک ذیساک روند ه هغ وقف

  یرادقم شراق رب شلسک ندنیشیم و رونید هنسهنهک دوخاپ هنباق قایا و رونید |

 .یفآ + رروط رونلاص هلنلوا دئازو بونلغب هنسیغاشا كننبق علق هکرونید هشباق |
  سنحوب هدننزو میذج ( فیرغ ) راردبا نیز هلشموکو نونلایبکو شقنما ییک |

 ڭغا طر هدندرون ری وتو روند هنن وا ریصح لوق ىلع ردیدآ كل اغآ فیض

 ا( هش رغ دوع ) لاھ راربد هب رغ کا هکر د راو وصرم E e كنا و 5

 هکرد ثراحنا هاعف ) هفرغ ( ردیعسا كضرا ر هدنناج یسهلیبقرمصعا ی یف

 18 هاعل وا نبش كب هکر ونيد هب ویق لوش هدننزو روبص (فورفلا ) ردیاعع ۱

۱ 
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 وب یک فی رغو دا اف هام فرتغب تناک اذا فورغ رثب لاقب هلوا رون1۲ هللا لا

 2" وا ریبک یا فیرغو فورف برغ لا روند هبهغوق ولن راق دوخای هبة رق

 دب»ا كارب رب هدننایم هرصپ هللا طتساو هدشنزو دادتش ( فارغلا ) ءاللذخالا

 نو یوص فارغو ردیعما یمرف كسبق نب ءارب و ردراو اضف وب رب هدنرزوا
 الر لالا بولوا ولعدآ ثربسو *لا ربثک یا فارغ رېن لاقب رولوا فصو هنمربا
 اک رلایا فارغ سرف لا رونیدهئآ نالوا ناور *لرهدبا ضرا یط یکرولاوص

 بد عضومرب هدشنزو هنیهج ( هفبرخ ) هئاوسقب ذسخالا ريثكلا ة وحشلا
 ا .د كح یتسهلج هنيا راو یسن ره .هدننای كمدآرب هدننزو لعفت ( فرنتلا )

 ۱۱۶ ۱۵ تلطک ( تارفنالا ) یعم هوش لک خایآ نالف فرغت لوقت ردهنسانمم
 ا لو ارت هنبق ( فیفا ) عع ةناف هعطق یا فرغئاف هف رغ لا

 ١ is هدسانعم كم ریک هغلوک ارق هل سس كنه (ناسغالا ) رد هنسانعم
 د هد رلائعمو هدا زو فوط رغ ) فورضغلا ( اوذظا اذا موقلا فغا

 زد یمن قم ربق یی هنسن رب هلیئوکس م یو al تنیغ ( فضلا ) |
 )و
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 لؤالا نایت نم اف هوشلا ف فرغ 2 لا NE نیک فو فرص فرغو

 اهرح اذا هندصا فرغ لاش ردهنسانعم ققرق یلک اک نالوا هدههبحو هعطق اذا |

 زا ءالا فرغ لاقب رد هنسانعم قلآ بو ردلاط هلحوآ ندنسهلوقم ضوح ېپ وصو
  نانلوا رکذ هدننزو یرغ ( یفرغلا ) هدی هذخا اذا ل والاو یناثلا بابلا نم افرف
 ۱ ( فرغلا ) فرغلاب :دد اذا فرغ ءاقس لاق روند هب یرد شغتوا تغابد هلن

 ۱ زرتلوا قاط کیا 1 هزان لوق یلع هتسانعم مام ر ونید هنتوا كوع هلنینعف

 مرضو رشیهو لهیحو ندشو حو موصو معو رافعو مشب و قابطو تش فرغو
 لاق روند هنغاربپ كحاغاو ر وئلوا قالطا هنب ر ره كناانو راص#ا ی رلکدید

 تاب یرلکدید فرغ هود رولوا ردصم فرغو هفرو یا رجشا فرغ رهظ
 بایلا نم افرغ لبالا تفرغ لا رد هنسانعم قع رغا ینراق هلغمالتوا ی راصشاو

 | رد هرم انب هدننزو هب رض ( ةفرغلا ) فرغلالکا نم اهن وطب تكتشا اذا عبارلا
 بولاچ هعفد ر هللا لا یوصو رد هنسانعم قفرق ه رکرب یلک اک نالوا هدههبج

 ىلا یبن ] وبشا هک هدنن زو هفراع ( ةفراغلا ) رد هنسانعم قلآ ب وردلاط اپ
 هنسهبح نوناخ رد هلوعفم ینعع هلعاف ردعقاو هدنثيدح [ ةفراغلا نع مالسلا هيلع
 | دوخای راردا ن وجعا تکازنو تفاطل ر ولوا كد لک اک ییدلیا هب وستو عضو ,

 هفراثو ردنرابع ندکیسک لک اک هبهیح کا فرغ رد ردصم یک هبغال

 ردفراوغ ىعج ةعبرس ىا ةفراغ ةقان لا رونلوا قالطا ههقا هدنورو تسح

 ربنم هکر دیعج كفرغم هلیصف كيم ( قرانا ) ةعيرس یا فراوغ لبا لاقب و
 هنمو راردما ذخا بوریدلاط هل رالا هک ایوک یعروب ردهنسانعم یراوغ رد هدننزو
 لاعتفا ( فارتغالا ) فرغم س راف لاق و یرلا فرغت ابناک یقراغم لبخ لاش

 هفرغ یتعع *ا فرتغا لاقي رد هنسانعم قلآوص هلحوآ ب وردلاط یخدو هدننزو
 رد هنسانعم قلب آ وص هنوکرب هلا لا ردعوت هانب هلل مسک كنيغ ( ةفرغلا )
 بنع ر واک فرغ یعج هنسانعم لعت رونید هشاف قایا ر ولوا مسا هفرغو

 رونید هب وص جوآرب شمنلآ هلفلاج ىلا هلیعم كنيغ ( ةفرغلا ) هدنن زو
 قالطا هفرغ هب وص لوا هجقدمنلآ هرزوا روک ذم هحو ار ز ردلوعفم

 نالوا ریبعت قادراج هفرغو هدنن زو همام رونبد د هفارغ کاو نمالوا [

 ۲ رولک تار یعچ هيلع یا ةف رغ هلان لوقت رار د هراورف هدیسراف روند هتک

 رولک فرغو هلیئوکس كنار رولک تافرغو هليحف كنار رولک تافرغو هلنیت
 یبوا یراکدروګ هننوب كنهود و روند هحاص كواب ر هفغو هدننزو د ت

 (ةفارغلا ) هنسانعم هعباس *اعس رونلوا قالطا هکلف یجد و روند هپا

 _ كنهفرغ هدننزو قاطن ( فارغلا ) ردقدارم هدلوا یانعم هللا هفرغ هدننزو ا
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 | ردهتسانس Yr یغزآ و هدنزو لاعتفا E فایتع الا ) درون ف ءالا ما ود

 اه

 رغسال دوز اذا لحرلا فاتعا لا

 جرحدت ( فرتفتلاو ) هد زو هجرحد ( ةفرتخلا ) (م ةسحلا نينلا لصف .)
 |[ فرتغتو لجرلا فرتغ لاقب یک فرطغتو هفرطغ رد هنسانعم كفلکویب هدننزو

 | ریبعننوغزوق لوق یلع یسهغ رف سوتسغآ هدننزو بارغ ( فادغلا ) ربکت اذا
 ] هتشوف سک رک نالوا قوح وتو هنسانعم ظیقنا بارغ روند هدغرق نانلوا

 م نوزواو هایسو ردیلع لحجر رب قادغو هلیرسک كنيغ رولک نافدغ یعج رونید
 .حانح لاو دوسا لیوط یا فادغ رعش لاق روند هدانق هایسو روند هحاص

 ( فوداغلا ) هنسانعم حالم رونید هندنول یک ( فداغلا ) دوسا یا فادغ ,
 4 هني ( یفدغلا ) هنسانعم فادح رونید هنک روک ی ک هدننزو ربنم ) فدغملاو (

 | ةعسو بصخو ةمعن ىا یدغف مه لاقب ردهنسانعم شیع تعسوو هافرو تمعن
 ی ربوقوح هلیصف كنيغ ( قادغالا ) رونید هئالسرا هدننزو فج ( فدنلا ) "

 | (فادغالا ) رثک | اذا لوالا بابلا نم افدغ ءاطعلاق هل فدغ لاقب ردهتسانهم كمربو ۱
 سس

 ردهنسانعم كمرویلاص بودیقراص یرغوط هنیزوب یتسهحب نوناخ هلبرسک كنهرمه
 ] كمرویلاص یتسهدرب تلظ همك و اههحو ىلع هئلسرا اذا اهعانق ةأرملا تفدغا لاقي
  هلودس یخرا اذا لبللا فدغا لاش ردنرابع ندقمرارق 4 نم هندانعم

 | ديصلا ىلع ةكبشلا دایصلا قدغا لاق رد هنسانعم تكعرس غآ هرزوا ديص دایصو

 نالا فدغا لاش رد هنسانعم كمك ندنند ییرد نک ردیا ناتخو اهلبسا اذا
 1 اهعماج اذا ام فدغا لا ردلمعتسم هنسانعم كلتا عاجو ةلرغلا لصأتسا اذا

 1 اثیش هنم ذخا اذا هنم فدتغا لاقي رد هنسانعم قلآ هنسن قوح ( ادنغالا )
 (  فوضرغلا ) هعطق اذا بوئلا قدتغا لاقي رد هنسانعم تمج سابلو اریثک

  قنموبنانلوا رببعت كلترک و قادرطقهدننزوروفصع باهم دانض ( فورشغلا و )
 | یراخوا كراوکیاو یکلترک ینرنبو یفشءوب كنورب رونلوا لکا هک رونید هکیک
 . یک رلکیک قشم ونالوا هدنزوب جا كنسیرقوب كغالوقو نالوا هدنسیغاشا كسک وک و
 | والوص ولغاص هدننبب یشاقدرآ هلیسه"روا كنیررعس هباد هلیسهبنب هبنش ( نافونعرغلا )
 1 هدنن زوج رب زهلب ون (فنررنلا) رد فطر غ یعجج تفونص رغ رونیدهج اغا یکیانالوا ط وب

 ۱ ۱ ۱ FE ورونب ده هف وکشی رلک دد نیعماي

 الا لیسب ءاور » وبشا كعاح ردب رلکدد ینوا ريصح هکر وند هوا یراکدبد

 . یدئلوا تیاور هل رویم نیهحو یب * فی رغ هانداب لبغ هب لیع » هلوصا تنه

 | رونلوا تغابد یرد هاکنا هک ر دیعسا رجش رب ه دنرلنزو حرفو فرح ( فرغلا )
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 نابف ز رددآ لحرر مدت ھل ةانمن دیزیا دعب دعس دوخاپ تلا ) هفاوجونب 1

 (ناغیعلاو ) هدننزو فبح( فعلا )ردندرتآ نجار ماندیسا نب ةيطع لاقٍارلاوبا
 شوخ ا یو رشم دوخای ی اعطرب هلبرسک ككرانیع ( فایعلاو ةف ابعلاو ) هلناصف
 راس هکرولوا هاکو زدنا عانتما ندمشو لکا رد هام كغ ر کیا بوروک

 ريغىف لات دقو بارمشلاو ماعطلا لحرلا فاع لاقب رونلوا لامعتسا یخد هدهنس

 هلک ای رف هه رکاذا یناثلاو عبارلا بابلام افایعوةفابع وانافیعو افیع هفیعبو هفاعیامه
 هدننزو هاتک هفایعو رد ردصم هدننزو باتک فایع هدندنع راهب هب مشی وا

 ردیئداع بارعا هک رد هنس انعم كلبا لغو ربطت هلي شوق هفایعو رد سا

 بودیا رابتعالاوحاو عانوا یسهلوقم یروسو لورلو یت وسو یسا تشوق الثم 8
 ةفابع اهفیع اربطلا تفع لوقت را ردبا ماشنو لاغت هرز وایرلاص ۰ قفاوهنبراءز 3

 | ریبعت لعبارعالانی هفايعنفومو رونیدبهفایعلها(فیاعلا)ابنرجز اذایناابالانم_ |
 شوق هدننزو فیح ( فیعلا ) راردباانتعا تیاغب ردصوصخم ۸۶ یک هفابق لعو

 تفاع لاش رد هنسانعم كم روج بو ی ركح هلدصق قوق هنرزوا كتهنسنرب

 ردم ”ا| ندر وم یانعم هدننزو هبیع(ففیعلا ) فوعت تفاعىف ةغلافبع فرمت ربطلا

 هنع هللا یضر هبعش نب ةريغم هک فبع و هتموح یا ی رباطاا هغنع تك لاق

 یدوس هدنسهع كنوناخ هسغول ردءقاو هدنلوق ةغيعلا مرحالو وبشا كاب رلارمطح

 نوناخ یلک مارخآ ر نوعا قاچا یرللوب كن هع هلکءاللا راردا بوناقیط

 ناعهتسا ههر وم عاض را هم" روب رددا م ك .رزما هب دسول لوامدوب یباای مد وب رب

 ةفيعلا فرعئال كدیبعوا سب یدنلوا قالطا ٌهفیع ندنعیدلوا بحوم یهارکتساو

 روبص ( فویعلا ) ردیشا ندنروصق ضح یراکنا هلیاونع ةفعلا اهارت نکلو

 هلوا نما بوبل وقف ی وص نکیا زس وص الاح هکر ونند هب هود لوش هدننزو
 ردیعسا كن وناخرب فوبعو ناشطع وهو هعدیف ملا شب یا قوبع ریە لاق

 لس ب ون رکیا ن د هنسن ره هدد زو هل اب دیدشت ( نافیعلا (

 وه لاش روئلوا ریمعت نکنسشو نکت رکیا هک روند همدآ نالوا یتد عو یوخ

 كلام هل مک كئيع ( ةفبعلا ) *وشلا هه ارک هقلخو هد نم ىا نافیع _
 هرلب رع ( ةدب رطلاو ) هدنن زو باح“ ( فابعلا ) روند هن رابخ و هدب رک

 ناب هدنسم هد ام هک رداصضیمنلا ةبعل قابع لوق لع ردنعل هنوکیبا صوت
 | كرت كن هزبه ( ةفاع الا ) یدنلوا رکذ هدنن اب لاد هدب رطو یدتشوا
 تفاعاذاموقل لا! فاعا لاقب در همت انعم ناور بونرکیا es یراوط ا
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 ا رخ ا فتتس قیرط لاش روند هلوب نابل وا رخ و یزو فل
 | تناشو كلاح یا كفوع من لاقب رد هنس انعم ناشولاح هدننزو فوج ( فوعلا )
 # تخو هفیضیا هفوع وه لاقت روند هنامهمو هنس انعم رکذ ر وند هلسانت تل و

  ردیدآ شوقرو ظحو دج یا فوع 4 لاقب رد هنس انعم هرېو بیصنو علاطو
 1 ردیدآ كغاط رو ردیدآ یص رو تكيدلا یا فوعلا حاص لاش رونبد هسورخو

 أ قالطا ید هدروقو نوجکید رک پوشلوط هلیبلط ةمعط هجك رونید هنالسراو
 | هکلیا دیقنو راع لزوک بودهزوک بوروک هجویا یبیثاومو باودو رونلوا

 | بوكج كما نوجا لایعو ةيعرلا نسح یا هاف فوعلا نسل هلا لاقب رونید

 : ردیساتكنابن وبشوخرو هلایعلداک یا فوعوه لاقب رونید همدآ ندیا راکو بسک
 یرلک ددفوع امتاد رولوا ردصم فوعو رلیدنلوا هیت رادسک شعب هلتسانم و |

 ۱ ناوعلا مزل اذا افوع قومی لحرلا فاع لاقي رد .هنسانعم كا لامعتسا تان
 هک ردهسک ییا ی رلکد نیا قالطا نافوع دعس ن تعک نت فوعو دعس ن فوعو

 هد رللوق فوع نم قوا وهو فوع یداوب رخال 0 راردندنس هلیمق دعس

 ظ ر٤ا ناور هک ردوب ىلصا رد نابيش ن لهذ نخ نب فوع دام ندفوع عقاو

 ن رع ندبرع یاما بولوا شلوا لخاد هنراوح تخم كروز فوع هسک مان
 یوق مالک و رع هلکلبا عانتما ندیلسنت فوع هدک دليا بلط یروم دنه

 ۱ ىس ەلج هکایوک هلن آ هکلغر ز فوع ینالوا لزا هفوع "یداو ییعب یدلیا دارا

 ۱ لق یراریسا نالوا یریکتسد فوع لوق یلع رارولوا داقنمو عیطم ېک لوق اکا
 دارم ندفوع هدارو دوخای ردرلشلنا داربا هدنقح یروم مالک هلغلوا ینداع كما

 ربا مان ءایسلا ءام نرذنم هدنقولوا رد ن ةاتم دز ن دعس ن بعک ن فوع

 أ یروزم هلغاوا یتوادعو هنیک ینبم هبهضراع شب هیسک مان هيما ن ریهز كيرع

 نب فوعو یدلیا هوفن هدنفح یروبم لوف هلکع رو یخدلوا بودیا بلط ندفوع
 ردرایعبات یدزالا ثراح ی فوعو یعشحا كلام نی فوعو ردن دیارصعا ىح الا كلام

 ف شوق فوعو ردرلثدحم فوعلا هيطعو رد وسم رغ هک ارعالا فوعو ۱

 هلنلوا هدندصف قغوق اک | دوخای كمتروج هدنرزوا كنهشالاب كىوصاي كنهنسن رب

 | وع ربطلا تفاع لاب ردهنسانعم قعشلوط بوئود لردا ددرت هدنرزوا بویلرآ

 1 عوقولا دیرت یضالو ددرتن هيلع تماح اذا فیمبا وا ءالا وا "یشلا ىلع تاردتسا اذا |
 م ) فاوعلا ) رد فوع ما یشید N کت كک را ( فوع وا (

 ۱ : قرهبارآ بوشلوط هدرادصک كنالسرا هدننزو همام ( ةفاوعلاو ) هدنزو
 3۱ | هبهنسن یعیدلوا بار رفظ كن هسک رب افلطمو روید هب همعط یکیدلبا لکا ټولوي ۱

۱ 

 هب رفظ یذلا "یشلا ص7 هنف .اومو هفاوع وه ل لاغ روناوا قالطا هفاوعو یاوع ! ۱
 ۹ marez Arar 5 OT ۱ سر کا

 ۱ 1 هفاوعوتب
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 روبنز ( فوعلاو ) هدننزو ذفنق ( فعل ( هم حلا فاعلا تبلطاذا ةبادلا |
 اغحع راص لاقي روید همدآ شلاق یروش وق یکكنکد ندلا یهو فعض هدننزو

 قم ردشق وص هنر یر یساضعا قشغاق یس هدوک والا ره بای یا اف وهم و ۱

 ینو هدندنع راضعبو رونلتفص یراق هحوق هلکن و یرثکا رونبد هرودو قیرآ |
 كنو وینالث تاکرحكنيء( فنعلا )لخادتمریصقیانوض و فصع لح رلاقب ردهدناز |

 بابلانم نيعلا ةثلثمافنع هبو هيلع فنع لا ردهنسانعم كلیاقلن وغ ویو كادرسهلینوکس |
 قفردام فذع ههو ىف لاق رونلوالامعتساقرەلوا سافل عو هب قفر ملاذا سماخلا |

 فاع یند رلن و هدنن زو لیعفت ( تنو )و ره ( ف انعالا ) ۱

 هللدشو فنع همدآ ر فیئعنو هيلع تفنع ییعع هتفنعو هتفنعا لوقت رد هنسانعم |

 ( فیتعلا ) ةدشو فنعب هم الاذا هفنع لاقت رد هنس انعم كلیا شئز رسو مول |
 لاق روند هسراف نالوا روئالوف هلدشو فنع ی آ یی دن اد هدننزو ریما ۱

 اقلطمو هشپ وروب درسو هز وس درسو لیلا بوکرب هل قفرال یا فینع نالف |
 هفرغ ( ةفنعلا ) دیدشیا فینع ربسو مالک لاقب رونید هثبشد رس ولتنوشخ |"
 هغلشب یی هب هنسنر هدننزو لاعتفا ( یانتعالاو ) هلنبتع ( ةفنعلاو ) هدنن زو |

 فانتا فانتعا هدار واف انتیایا اف انتعاو ةفنعو ٌهفنع انم كلذ ناك لوقت روید

 هدشو فنع یشبارب فانتعاو یدنلوا لامعتسا هدنعقوم مسا نکیا ردصمهنس انعم |
 قلشب هب هنسنرو فنعب هذخا اذا امالا فثتعا لاش رد هنس انعم قتوط |

 رکذ هک رد ات ام قلاب ندیکیو هأدتا اذا ىلا فنتعا لاق رد هنس انعم ۳

 هنیع ی هزمه هکر دیمن ین 4 ةنعنع وب هکر بد حراش هفنشایا هفنتعا لاق یدنلوا |

 هب هنسن یکیدم ب لوق ىلع رد هنس انعم لهح كم اال فاتتعاو رل ردبا لیدبت |[
 ییهنسنرو لع هب هل نکیېلو هاناوا هلهحاذا هفنتعا لاقب ردهنسانعم كمن زوا كر هيلي ٠

 كر رو امهه رک وا ضرالاوماعطلا فثتعا لاش ردهتسانعمكعر ؟یابوروک هب رک ۳

 ١ ضرالا یفنتعا لوقت رد هنس انعم كلك شوخا بوبعوا هجازح یساوه
 هنع لوح اذا سلحا فتتعا لاقب ردهنس انعم كنود هفرط رب ندسلحو یتقفاو

 اهفنا یعراذا یعارلا فثتعا لاقب ردهنس اعم كلا یعر راج شاغلتوا ز ونهو

 كنیع(یفنعلاو) هلبنضكنافو كنيع(ناوفنعلا) رد هنسانعم ادنباولوا هل كنرع(فتعلا)
 كنم اکنهتفاطلو تع+لوفیلع هنمدقمو لواتكت هنسنر هی دیدشت هوا وویععكنافو ۱

 لاقبو هتج4ب لواوا هلوا یا هوفنعو هبابش ناوفنع یف كلذ ناک لاغب روند هئلوا
 كننم رکد وص هتاف ( ةفنعلا ) الواف الوا یا افنع افنعیا اناوفنع نوحرخ م
 كنطخ ییا كنالر ولنکاو رر ودنود ینهرکد هدقدنقوط وص اکا روند هنخرج

 كرب یراق دلوا هکر ونبد هرلهود لوش هدننزو هفلتخم ( ةفنتعلا ) رونید 7
 ) فتعمل ( اهقف اوت ال ضراف تناك اذا ۶ ةخاتهم هم لبا لاقب هی يم ارب هرلنا یس
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 ٠ فلعا لاقي ردهنسانعم كمربو شع ىجاغا حطو اهمعطا اذا ةب ادلا فلعا لاقي
 أً تلکا اذا ةبادلا تفلعا لاقي رد هنسانهم كي عراوطو هفلع جرخا اذا طلا ۰

 قالطاهدهپسک لوکا ازاجم رونید هراوط نک هی قوح هلرسک كنیع ( فلعلا )

 ردیدآ رج رب صوصخم هنعو لکالا ریذکلا یا فلع لحرو راج لاقي روئلوا

 فیفجو نفد هغاربط بوروشود هدنتقو رولوا هیبش هنغاربب مزوا یغاربپ
 كنيع ( فلعلا ) رارونللوف هثیرب هکر س ینا هدماعط ولهک رس هرکصندک دليا
 هنع راوطهدنزو هروبص ( هفولعلا ) ردیعچكنهفولع هلنبتض ( فلعلاو ) هلی
 بويل رویلاص هنابیو ةبادلا هلك اتام ىا ةفولعلا عب وه لاقي روئید هنکحهیو
 اح اص ناك اذا ةفولع ةاشوا ةقان لاقي روئید هبهقا نالوا هدرورپ بونلع هدوا

 ( فرغاعلا ) ردهنسانعم هفولع هدننزو هنیفس ( ةفيلعلا ) ىعرال اهلسریالو اهفلعب
 فوفلع لحر لاقي روئید همدا هحوق شارت ان قلصت هدننزو روفصع

 فوفلع میش لاقی رونید همدآ رایتخا والقو میل یدوحوو نسم فاج یا
 یوقعو روند هنا رنیآ نام ردو یراو روید هب یراق هحوقو ینا رعش ےل یا

 ملک هنب رزوا هک ای وک هلوا جابوط یجکروا هکر ولوا فصو هبهفا لوش مالا
 زلغش ابناک مانسلا ةففلم یا م انسلا فوفلع ةنان لاقب هلوا هدنزرط شهلکح
 ۳ حس لاق روند همدآ هد روخاسو رپ كب هدننزو لح درح ) شفولعلا ( هایسکب

 هلقن هزان كر وليد هنشء كنحاغا حلط هدننزو ربق ( فلعلا ) نسلا ريبك ىا فولع

 باطلا نرع رد ردب لرعاش مان یر لیفع هفلعو رددرفم هفلع رولوا هدنلکش

 ردا ی رد كنبح راخ مات درونسم هقلع و ردشابا اردا ینامز همع هللا یر

 نالوا رکس عرس هدهیسداق ةغفوو ردندنسهلیبق نایذ هب واعمن ثراحلا نب ةفلعو

 هتسانعم كیلشک ىجاغأ حلط ( فیلملا ) ردیعسا كنب ردب ىونلا لاله ىلتاف كتسر
 .لاعفانالواسایقارب زردذاشیمهینن لیعفت هدانعمویو هفاع جرخ اذا علطلا فلع لاقب

 شم بولیکود ی رلکعج كنحاغا می فیلعتو یدنلوا رکذ هک نن ردقلوا ندناب

 هم طعم ) ةفلعلا ( دعع و هدر و راس اذا علطلا فلع لاش ردە انعم قلغب

 اف رود هنویق شمئلوا نيمست تیاغب هلکمناسب یک کرک هد زو
 بوبلرویلاص هاب هدشزو ريما ( فیلعلا ) ةنمسم یا ةفلعم ةاش
 ( ةفلتعلا ( ةف ولعم یا فیلع هاش لاق روند هب ومق نال و شرور هدهناخ

 ه راعتساو و هنسانعم هلاق ر والوا قالطا هنیداق هبا هدا ز و هفلتخ

 . هببشن هب هب اد ندبا لکا بوکج قلت وا ندنکلع هک ردشثوا یت الطا هلیهحو
 ۲ تفلعتسا لاقي ردهنسانم كس. فلع قرهبارقوا راوط( یالعتعالا ) ردشغلوا



  1 meeنبی هوس نو ۰

 هب هع لوشهدن رل هم ككا هدننزو روبص ( فوتعلا ) رولوا هدرلهنارب وو هدناتسروک |
 ! (فقعتلاو فاقعنالا ) هلوا رولیغاص یدوس كنا نکلابنک رولیغاص هلفلوا یرکا "
 ( فکعلا ) ج وعنا ىا فقعتو فقعئاف "یثلا فقع لاقي رد هنسانعم كلبکا |
 أ بابلا نمافکع هفکع لاق رد هنس انعم قموقیلآ لينوكس كفاکو یصف كنيع |

 ۱ هفکع لاق رد هنس انعم كلتا حالصا بوراکوا ی هنسن رو هسحاذا لوالاو یفاملا

 ' كلتا لابقا هرزوا تموادم هب هنسنر هدننزو دوعق ( فوکعلا ) هولصاو هاعراذا

 هدنس هروح كنهنسنرو ابظاوم هیلع لبقااذا افوکع هبلعفع لاق رد هنس انعم

 لوحربطلافکعلاقیاذکو رادتسااذا هلوح موقلاف>علاق رد هنس انعم كلبا نارود

 ' سدح ىست مدا ربهدلحمرربو رادنساذا مظنلاق رهولا فکع لاقیورادتسا اذا كيتفلا

 بونلربکو فکتعایا دملا یف لاق رد هنسانعم كفلکا بودیا فیقوو |
 , عج ندنظفل فکاع ف وکعو رخأت اذا لحرلا فکع لا رد هنسانعم قملنسف

 رد را هدسک ندا مارآ هل سرح هدلحم رب دوخای لابقا هب هنسنر هثده رولوا

  ردیدباععا هکرد هعادو نا هدننزو دادش( یاکع ) نوفک اع یا فوکع موق لاق

 دعح یا فکع رعش لاقب ز وند هج اص قحروبق هدننزو فتك ( فکعلا )
 هحاص شاروا بونارط ( فوکعلا ) ردیسا لحر ر هدننزو رب ز ( فیکع )
 كليد رهوح یزید ) فعلا ( روغن طوع یا یفوکیم رعش لاق رونید

 | قهلقجروبف جاصور هوا هيف مظناذا ل وهحالءافیکعت مظالا فکع لاق رد هنسانعم

 ] ( فاکتعالاو) هدننزو لعغت ( فکعتلا ) دعح اذا رعشلا كع لاش رد هنسانعم

 فکتعاو لحرلا تفکعت لاقب رد هنسانعم قلق بوک ا لقا نسخ هدر 8
 | روند هنع راوط هک ردمولعم. هلذیتعف ( فلعلا )) فکعتا لقئالو سم اذا هیف
 هف ولع هدنزو لایح روناک فالعو رواک فالعاو هلبع كئبع رواک هفولع ج

 ۱ | كح هب م كراوط هدننزو دعقم ( فلعلا") ر دندنوب یر هفواع كلاراوسخ "

 | یر هکر وند هړکاوک هن رب فاعمو روثل وا ریست كلب وروخآ هکر وند هنر

 ۱ ودا لا م هدننزو دادش ( فالعلا ) رارولوا هدنلکش هرادو هحورا نادر

 ۱ رانالاب ی ربا ی راکدید هیفالعلاح ر هکر درا وط نا هدننزو باتک ( فالعلا ( رود ۱

i 3لمحف »ا ومش اهنغ هالا یضر روب ن دی ردلوا یدحوم ادتنا رد وأم  

 داریا ارنصم هلیخرترینصت هدنتی * افکوم هیلع ینیلعلایرت » افعلح ازانک مهلا
 روند نالا نالوا كوي كب یسه رواو یسدسک ا قالع شعبلا دنع و ردا

 افلع هفلع لاقي ردهنسانعم كما قوج هلیئوکس كمالو یصق كنيع ( فلعلا)
 ةرادلا فلع لاقي رد هنسانعم كمریو مدراوطو اریثک هبرش اذا یناملا بایلا نم

 1 رد هنسانعم كمربو میدراوط  یدوب هب مک كنەزمھ ) فالعالا ) اهیعطا اذا
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 هنزل جرب ینذل كنخوبطم رولوا زسلوبو قآ هک ردیعسا قلاب عونربو رونید هبیراق
 لوقت ردهنسانعم تكمروحا یتسهبش دوس نالق هد4۶ ( فیفعتلا ) رولوا هیبش
 هک ردیف دارو هد-ننزو نافا هلبرسک كنيع ( نافعلا ) ةفافعلا هتیقس اذا هتففع
 هدننزو باتک ( فافعلا ) هنافا یا هنانع ىلع "اج لاقب ردهنسانعم تعاسو تقو
 | | هدنزو ناتک ( نافع ) *اودلا یا فافعلا برش لاقب رونلوا قالطا هاودو جالع

 | ريغ وو ردیرلردب تكنيرلتمضح هنع هللایضر ناغع سصاعلا یبا نب نافع ردنداسا |
 || ريغ یدزالا نافعو هلرلتهح قلوا نالعفو لاعف ینزو رولوا قرصتمو ردفرصنم |

 || نافعو ردرلتدح لسم نب ناذعو ريبج نب نافعو رايس نب نافعو قرەلوا بوسام
 | تباور ىنافعلا نام نافع واو ناطقلا بلاغ نافع وباو ردندباصا ريعلا نب

 أ 1 ةفعفءلا )رونید هنشا كنحاغا ےط هدنن زو رقعح ) فعغمءلا ( رای دلبا تب دح ۱

 ۱ سشمشملا لکا اذا لحرلا فعفع لاقي ردهنسانعم كم فعغع هراز

 1 ضبصای فاعت لوقت رد هنسانعم كلا یوادنو جالع هدننزو لعافت ( فاعتلا (

 1 دعب اییاحا یا كتفا فاعت لوق ردهنسانعم ت اض رارکت یندوس تكناویح و هادی

 ۱ بوکلسهلبادیتسهلوقم قلتواندنرزوا قاربط هباد ید وب ( یاغتعالا ) یلوالا ةبلطا

 ] بارتلاقوفابن الب هنذخا اذا سببیلالبالا تفتعالاقب ردهنسانع«كع بول[ لر هیلزب#
 ی هنسنر رولواردصم فقعویک باعثرونید هب وکلتهدنن زوففس (فقعلا)هلذیفصتسم
 ( فقعالا ) هغطع اذا یناثلا بابلانم اغتع هفقع لاق هنسانعم كکو ییا بوکا

 اإ قلصتو تفایقدبو جانحم ربقف یا فقعا لحر لاقب رونید هاو یبو جانحو ریقف
 هفرط ر و یرک او یاج یا فقعا ییارعا لاق روند هیودن شارت انو كرو

 | يوا هک ردنلآ رومد هنوکرب هدننزو ءارج ( ؟افقعلا ) رونید هرلهنسن ی رکوب
  یرلکدتبا رببعت *اوقع كرلبرع الاح هلوا ی رکوب یسیدنکو بولی روبق یک لکنچ
  هینش هنغارب فدس یغاربب هکردیعسا كلوا سنح ر هاغقعو ردفرح ندنوب تلآ

 | رغصم راربد یخد هءافیقع اکاو نلوا ییز هبهود بودبا كاله ییعسف نوبق رولوا
 3 یوا یراکدتبا ریبعت هکک كراناوحناب هد ز و هنامر ( ةفاقعلا ) هلیسهش

 ۱1  رارکح ب وکا ی رللاد تكحاغا N : روند EE ی رکا یک ناکوج

 ۱  بولوا ضراع هنب رلقایا كنیسف نوبق هکر د.دآ تلعر هد زو بارغ ) فاقعلا )

  رونید هنويق شمارغوا هنماع فاقع ( ةفوقعلاو ) ( فقاعلا ) رولیکا ىرلقايا
 ةعارخ هدننزو نافع ( نافقع ) فاقع اب ىا لحرلا ةفوقمو فقاع ةاش لاق

 ۱ كنعوف ل زق نهج رق ناضقعو ردیدآ عموم رب هد زاجحو ردتعاج رپ ندنسهلیبق
 : رد, رلنانلوا قلخ ادتا دارم ندرلن و ردز راف یدح كاعون هايس هکد تن ردیعسا یدح

  یژثکاو نوزوا یرلقایا هک ر ونید هب هجم رق ولتا هلیسهین رفصم ( نافیفعلا )

 و
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 هکرولوا هاکو رونید هرلهقا ولدوس نالوا شاقاب كب هنبرلب روابو ردنوجما ریئکت |
 رار ولا ینرل دوس بوغاص یتس هلج هلنهح ون بولیقاب هب یروایرب هقا هجترب
 فطءنا لاش رد هنس انعم قلوا تاق یاو كملکوب ییا هنسنرب ( فاطعنالا )

 هنمو ر وند هر جاع رويو ماکو هژلیس هين لوعغم مسا ( فطعنملا ) یثناذا "یشلا 1

 رهم هنر یر هدنزو لع اش ( فطاعتلا ( ۳۳ یا یداولا فطعنم لاق

 ۱ رو نع ىلع مهنمعب فظع اذا اوغطاعت لاق رد هنس انعم كليا تقفش ةفشو

 | كم رو قر هنلاس لوق لغ قرهروا هحوبیک شوخ رسا هفرطکیا قردانیوا #
 ' (فاطتعالا) رتختوایداهنو هسار كرح اذا هنیشمقف فطاعتب وه لاقی ردهنسانعم
 (فاطعتسالا) یدنراذالحرلافطتعا لاغی ردهنسانعم كغرو هبادر هدننزو لاعتفا
 فطعب نا هلأس اذا هغطعتسا لاقب رد هنسانعم كما زاب تقفشو ربم ند هسکرب

 هلیصف كرلنيع ( ةفافعلاو فافعلاو ) هلديدشت كنافو ىح كنيع ( فعلا ) هيلع

 را قمروطوریک بودبا زیهرب ی E ر كنیع(ففعلاو)
 سس ت

 لق هيب نو هد4علوفلبع E هد ۱0 نیا ۳۳

 ريما ( فیفعلا ) هيف قب وا عرضلا ىف عقجا اذا افع نبللا فع لاقب رد هنسانعم
 روند همدآ ندبا بانتحاو زیهرب ن دمارحو ندحصاسبق ردتفص یک فع هدننزو
 ( فافعتسالا ) رد تافیفعو فيافع یعجج رد هفيفع یوم یک ءابلا رد ءافعا یعج

 لحرلا فعتسا لاق رد هنسانعم قمروط وریک بونقص ن دحابقو مارح یدوب

 قلآ یتسهلوقم قاتوا كر هبلزبغ بویلقوب هلبلد ندنرزوا قاربط هبادو فع ینعم
 هل ةيفصتسم بارتلا قوف هناسلب هنذخا اذا سيبيلا لبالا فعئسا لاقب رد هتسانعم
 فنعت لاقب رد هنسانعم تفع نالوا لعف لصا یخدو هدننزو لعفت ( ففعتلا )

 لاق هنسانعم قعای تفع هلعنصتو فلکترولوا لامعتسا نوعا فلکتو فع ىنعم

 لاق ردهنسانعم كمعا یدوس نالق قاب هد4ءو ةفعلا فلکتاذا نالف ففعت

 كلتباسفنلا فیفع یمدآرب هلرمسک كن هزه ( فافعالا ) ةفافعلا برشاذا لحرلا
 رادقمر هر کص ندکدما یروای هد هعو افیفع هلعج یا هللا هفعا لاق رد هتسانعم

 ( فیفع ) ةفافع اذ تراص اذا ةاشلا تفعا لاقب رد هنسانعم قملاق ىس هی دوس
 ردندلاجر ریهاشمدیص ن فیفعو ردندباحا هکردبرکیدعم نا اددشمو ارغصم
 هدنن ز وربما دوحای رب ز فیفعن بزاع ن ةبطعو هدننزو راما رد فبفع یردار ۱

 ثیدح ندنراترضح ربکا قیدص ر دندنیعبات هدننزو ریز فیفعلا ناو ردندباصعا |
 یروا ینرثکا هکرونبد هدوس نالققاب هدهع هدننزو همام (ةفافعلا) ردشلیا تاور /

avir 1ةفعلا لا ) ردینالاق  (aهقافع هلی بن  oوو  
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 هلاش و ما رحا TRS یرفو ندلب هدنن زو ربنم ( فطعلاو ) هدننزو باتک |

 | ندنسیروای هودشلوا كاله هکرونید هبیرد لوش هلبدیدشت كواو و یصقكناب وب و ۱

 هلارتشب و رازاو هب هط وف و ردیع|بلکرب فاطع و روند قو هنسانعم ءادر روند

 رونېد هبهقا نالوارونکج بویلزوا هرزوا وب هدننزو روبص ( فوطعلا ) رونید

  هکا رونلوا ضرع ههقا هدننئیه یسیرواب هرکص ندقدردلوط هللامص بورقج |
 | همارتفوبلالعفطعتیا فوطع ةقا لاق هبلبا نیلراردا بودا نینح و لیم اکا
 ۱ راق لوشو روند هغازود و هنامق شفلوا بیرت ندرلحاغا شکو یاو یرکاو

 لوقیع هيلا جورخ قرهلوا زیاف هلکلبا لیم هرزوا رلقوا راس هکرونید هنقوا |

۱ 

 | روند هقوا نانلوا عاجرا و در رارکت دوخای رونبد هقوا نایلوا یینغو یءارغ
 ا یرکا یخد وب ( ق وطاعلا ) رونید هقوا نانلوا جارخا و لاخدا تاعفدلاب دوخاپ
 | راغ لوش هدننزو دادش ( فاطعلا ) رونید هغازود و هنابق عونصم ندرلحاغا |

 ینمارغ و هیلبا جورخ قردلوا راف هلغلوا لئام هرزوا رلقوا راس هکرونید هنقوا
 | ندنذسخأم ثرلقوا هکرونبد هقوا لوش لوقیلع رونید هنقوا راق نایلوا یینغو

 ] یمرف كیرک یدعم نب ورع فاطع و هلوا شلاق درفنم هلکلیا لیم هفرط رب
 نوزوا یرلکپرک كمدآ رب هلتیتصف ( فطعلا ) ردندحم دلاخ نب فاطعو ردیسا
  لحرر هدننزو رییز ( فیطع ) راغشا لوطیافطع هيف لاق ردهنسانعم قلوا

  قیروآ هلرلکا كب ینرلهشوک هکر ونید هبهب رع سوق لوش ( ةفوطعلا ) ردیلع

 ] هبرسکدنیع ( فطعلا ) رارونللوق نوجا قمآ هناشن نام ینو و هلوا رلشغا
 ۱ لوقت ردهنسانعم قدرط هع راق قيرطلا فطعو رود نافطع هناجر كثیشر

 1 فطعو ردلمعتسم هد هرصف كنبع هدن وب هتع راق نع یا قب رطلا فطع نع 2

 ١ ةنىامەم بنح رونلوا قالطا هناي فطعو رونلوا قالطا هنس هشوک كاپ سوقلا

 |[ لابلا یر یا هفطع ینا ءاج لاقو بجعم وه یا هیفطع یفرظنبوه لاق هنمو

  ضرعا ىا هفطع ىنع ینث لاقبو اضرعم اربكتموا هقنعایو الوا بلقلا عساو ىنعي
 ` هنلوص و هنغاص تآ ینعی ةرسيو ةن ینثت یا هیفطع ىف سرفلا جرعت لاش و

 1 زن هویش كنآ هدرورب شمقج ندروخآ هک هن ید رو لر لک بولبک |

 ۱ فوطعوفطاع هلیضكنیع ( فطعلا ) هتسانعم طب رودرا يۇل فدعو
 ۳ رد هنس انعم رازا هک ن دنظفل فاطع كلذک ردعج یدنلوا رک ذ هک ندن راظف)

 | | كزاو ب رشم عالم و اغ لوح :هدنن زوم ( فیطعلا ) ردعچ

 | یسهفاش كفاك وب اعطف هددنک بولوا نابرهموداقنم هنب را قشمو یزوبتعیبط
 | هدننزو همظعم ( ةفطعلا ) اهل ربکال عاوط ةنيلیا فیطع ةأرما لاقب هبلوا

 دیدشت رولوا تقصو ید هد رم روتید هرلباپ نالواشلکو بولیک | كب یر هشوک ۱
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 أ (ذفصعلاو فصعلا ) احر یا ةفصع رمخلل نا لاق رونید هنسهحار نالبای |

 نع لئام یا فصاع مهس لاقب
 | :i شدت قو لاق 3 هل نسا :E د هفصاع و تفت روند

 رولک تافصاع كنهفصاع و فصاوع یعج كفصاع هروک هناي كحراش ةديدش یا
 هيف فصعت یا [ فصاع موب یف ] یلاعت هلوق و رد هدنلزنء میسا هلصاصتخا فصاع

 بن كباچ كبو دشا یا فوضع جر لاب روند هلب ن نسا دیدش كب هدننزو

 ( فوصعلا ) هعد مس یا فوصع هماعت و ٌهقان لاق رولوا فصو هنشوق هود و

 رد هلنیتصف هک هنسانعم ردک روند هنب رلمانوط نیکا شملج هم كئيع
 44 سانعم روج روند هرلهداب و ردمعچ تكنصع یقوصعا رهالخ رد هردک یدرفم ۱

 هفارطا كبارش هلبصف كنيع ( ةفصعلا ) ردشلوا قالطا هلیتبسانم یحر ناحوف

 ةدیدشیا 4 هفصعم و اف تعم ځرلاقب روند هل نسا د دش هدرلن زو نسخ و نس

 دیلا فطع لاقب رد هنسانمم كلیا لبم هلنوکس كناطو یصف كنبع ( فطعلا )

 رده:سانعم كابا قلنابرهم تویکر سا یهسک ر و لام اذا ییاملا باملا نم افطع

 هرزوا هسکر و اهانت اذا ةداسولا فطع لاقب ردیعوضوم یانعم هکرد هنسانعم
 وریک و هیلغ لج اذا هيلع فطع لاق ردلمعتسم دنس انعم كليا هلج زارکق

 هدننزو لعفت ( فطعتلا ) فرصناو محر اذا هنع فطع لاق رد هتسانعم كفود
 قفل ءادرو قفشا اذاهیلع فطعت لاق ردهنسانعم كلیا تقفش بویکرسا یندون

 لیعف ) فیطعتلا ( یدئرا اذا فاطعلاب فطعت لاق ردهنسانعم كروب لاش و

 فطع لاق رد هنسانعم كلا تاق ییا و كکوب یکیا ییهنسنر یخدوب هدننزو

 هتلعجیا ییوهتفطءلوفقت ردهنسانعم كما ادر همدار ییوئربو اهانت اذا ةداسولا |
 بودا نوفا نوجا ریخس كيرع ناوسن هدننزو هرم ( هفطعلا ) هلافاطع

 روند هحاغا ینیدشمراص تن رللوق هصاو روئلوا قالطا هغ وب یرافدنللوف

 هن رلحوا كنب رللوفهعصآ هلل سسک كنیع ( ةغطعلا ) ردزناج هدهلیسک كنيع هدرنوب
 (ذغطعلا) روند هحاغا یرلفدالوط ینرالوق كنهعصاو روشمراص هرللاد هکرونید || 1

 یغادن یلاد و یغاربب هکرونید هننوا قشمراص یرلکدبد ینشمراص جاغا هتاف ||
 هکردندنسهصاخ ردبا یعر یعسقرغص ین آو راقج بوشمراص هراحاغایک پیازلوا |
 نابلوا یتبحم هنحوز بود نوسفا هنیرزوا هرکصندکدک و بولآ ینقورع ضعب |

 ! نات بوک | ینوب ( فط فطاعلا ( شعا ردبا تبع هدقدلوا حرط هرزوا تروع

 |( فاطعلا ) تضبر اذا اهديح فطعت ىا فطاع ةيبظ لاقب رولوافصو هبوهآ |
 سس سس
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 ىذلاوه و افشعم انفيط تدحو لوقت ېک ییدلبا لوانت هلبعز لتاق مس بوئلوا

 یرلکدرونک بوئوط ندناب نکیا قلبا و هلک اب لف لک ای ¿ 2 ۳ ضرع
Oهیلیا لکا ینرلفلع یلها ی یسهلوقم هب را و هلدرکح و هججو هکر نود و  

 | ريعشلاو یونلاو تقلا لک ابال ربلا نم هب "اجام لوا یا فشعم ربءمنا اذه لاقب ۱

 | قلوا هتسخ بونرکیا هلکلیا لکا هنسن مالما هلرسک كنهرمه ( یاشعالا )
 | بویفلشوخ ندهنسنرب و ینیلو تضمیا هنع تفشعاف هتلک ا لوقت ردهنسانعم
 ۱ فورعم هنسذر و ههرکا و هرذقفا یا اده فشعا انا لوش رد هتسانعم كم رکیا

Nی  : 
 تیک ر دقلوقت و فرعدام یا + سا ی تفشعبام لوش رد هثسانعم قلوا نسو |

 أ نکا لوک زونه هلن وکس هداصو یعف كنبع ( فصعلا ) كل فشعب ناک اماما

 3 ۱ عرزک یا [ لوک ام فعصک ] یلاعت هلو و هنسانعم عرزلا لقب روند هنغاربب

 ۱ نیکا شلاق یناعص نامه بونب یس هناد یلیف باععا ینعی هنس قب و هبح لکا
 یسهباد دواي یعد هر بحالو» قل 3 ه.ق ناک ام لحا قروکوا یدابق هدنکتش

 ما عی مابنا هتلک ا قروکوا یدلیق یک یرلغاربب نیک ا شلاق زسهناد بونلآ

 | ندزعشلی ینیکا رولوا ردصم فصعو یدلبق یک قارب شلاقیسیدنربق بودبالکا |
 كردنا لبق هزح اذا ییاثلا بابلانم اغصع عرزلا فصع  هنسانعم كمع مدقم

 3 خیر تفصع لاق ردهنسأانعم كما وات دش كب لب هدننزو دوعق فوصعغو فصعو

 ۱ ۱ رد هشسانعم كاا زاکوبسک بوکح كما و قوا اذا یناملابابلانم افوصعو افصع

 | هکردلمعتسم هنسانعم كما لاصیتسا یرکسعوب و مهابسک اذا هلابع بنصع لاقب
 ۱ هف رط رب و مرک دلهاو r تبهذ اذبرطا pr تغصع لاق ندرس ندلوا ا

 اإ هنتسانعم كمك هلتعرمس و لام اذا *ىثلا فصع لاقب ردهنسانعم كاليكا ىرغوط
 | ( فاصعالا ) عرم اذا لجرلا فصع لاقي ردذوخأ» ندینا یانعم ردلمعتسم

 لاش ردهنسانعم قفلقارب هزات و وک بويملاب هیاد زو:» نکا هلن رس یک كنم ره

 تفصعا لاش ردهنسانعم كعدا هلتدش بولاق لب و افصع راص اذا عرزلا فصعا

 5 ادا لحرلا فصعا لاق رد هنداعم قلوا هلالد و تفصع یعء بر 1ا

 )0 ۱ اعر رسم اذا سرقلا فصعا لاق ردهمسامعم لوک بوک هلع زمہ یا و كله

 _قاربط هلب رلقایا رەنود لی رف لی رف ینسهروج كنويق ندنصرح هب وص هود و
 هالا ىلع اص رح رئبلا لوح ٹرادتسا اذا لبالا تافعصع لاق رد هن سانعم قغ زو

 8 بولیکود + ندم هلم نيکا شمرارمص هددزو هس انک ( ةفاصعلا ) بارتاا ربت یهو

 1 لبنسلانم طقسامیه و ةفاصعلاك او راصف ةراغلامرنأط ولاش رود هن راپ وج نام2 نشود

 ندن رلقاربب شوط هکر ونید هنغ وصف نیک | هدننزو هک ( هر صعلا ( نبّتلانم

 رونید هقوا ناباص هنعسرب ندهناشن ( فصاعلا ) رولوا هدنها كن هلبنس رد رابع
roa,سجس س وم اا ل ت س ا يج ا سم  

 3 ر ر یک و و یو س و

 ۳ در
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 قمردشارا هنسنر دوخاب هکر هرحا هصکو خلا حدقلا یا فسعلانم تبرش |
 | ىب ستعا اذا افسع لبللا فسعب نالف لاقي رد هنسانعم كلا كاسسع ه رزوا |

 | فسنعا لاقب ردهنساعم قعاص ندلوب یغدوب « دننزو لاعتفا ( فاسنعالا ) ةبلط |
 فستعا لاقب ردهنسانعم كلبيا مادنتسا یمدآریو هنع لدعو لام اذا قیرطلا نه |

 رد هنسانعم قعاص ندلوب ید وب هدنن ز و لعفت ( فسعتلا ) همدخسا اذا انالف |
 اذا هقسعت لاقي رد هنسانعم كلبا اظو لدعو لام اذا قي رطلا نع فسعت لاش ۱

 |  روبنز ندنع وئروا «دننزو بارغ ( فاسعلاو ) لاصق ( تافسسلا ) هلظ

 لصتم بودبا لحجم ولوا هلفصق بوقیج هدنزغوب كنءود هکرونید هرم یرکدید |
 | رونید هبهقان التبم هضرم نالوا رکذ ( فساعلا ) رد ولوص هلا رطضاو تجز |

 | رونید هداغرا هدننزو ربما ( فیسعلا ) فاسعو تافسع ابب یا فساع ةقا لاقب |
 | نایارب هنشیا كنسیدنفا ییعب ناذل وا تناعتسا نددنکو ريحا یا هل فیسع وه لاق |

 هب ناهتسم بودبا هگلیخ ییهنحنوب حراش هتسانعم هناعتسم دبع رونید هبهلوک |
 | فیسعو رولوا كد هلوک نالبنللوق هشيا بولوا مدنتسم هکر دشلبا بیوصت یغاوا |

 ليعف نكغسع نالوا هنسانعم كلبا یتنلداغ راو كلشيا ینشیا كهدآ رب « دانعموب |
 ( نافسع ) ردل وعفء یەم ندفسع نالوا هنسانعم مادخسا د وخاپ ردلعاف ینعم

 | رشود هنف رط هنب دم هک ردبدآ عنصومر هد هفاسم هلحرم کیا هبهکم ه دننزو نام |

 | قغنوط یسول وص م ولوا یتسهود كمدآ رب هلب رسک كن هزه ( فاسعالا ) |
 راوشدین-هلوک هسکر تولا سفن هریعب ذخا اذا لحرلا فسعا لاق ردهنسانعم

 دیدش لمعب همالغ ذخا اذا نالف فدعا لاقب ردهنسانعم قءهردناچ هتمدخو لع |
 لحرلا فسعا لاق ردهنسانعم تكهرک بوشاوط ندلروک ایمعلا ىلع یقو هصکو |
 رد هنسانعم قاوا رحا هلا هساک ك وب اغادو ءاوشع طبخ لیللب راس اذا |

 | یمدآرب ( فسعتلا ) ريبكلا حدسقلا ىف ب رشلا م زل اذا نالف فسعا لاشي |
 | تلک وب كیا ( فاسعنالا )ژهبعتا اذا هفسع لاقب رد هنسانعم قعارغوا هبعتو مر |
 | هراکتسولاظكبهدننزو روبص ( فوسعلا ) فطعنا اذا ؟یشلافسنا لاق ردهنسانعم ۱

 ۱ قعهیلغآ ر هدننزو هحرحد هلفاق ) ةفقسعلا ( مولظ یا فوسع لحر لاق روید ۱

 | رداق هنمالغا هلفغاقیط نکل بویئید قءالغا لوقىلع رد هنسانعم قمالغا هدهدام |

 | هاکبلا شیقن یهو ةففسع لحرلا فقسع لاق ردهنسانعم قلاق هحنوا بویلوا |
 | ردهنسانعم قلاق بویلشیا نکیشلیا دصق هشيا ر و ردقب لف ءاکبلا درب نا یهوا |

 | هلیعع كلهم نیشو كنيع ( فوشعلا ) لعفب مو هب مه اذا ربخا ىف فقسع لاقب |
 / گرد هیسک لوش هدننزو نسح ( فشعلا ) رود هرضش شعروق

 ٠ ضم هذولا هتبارعا یودب هللا لکا بونلوا ضرع هنن ییدم لا لکا الصا
E "aaa ETERS aaa SR aaل د سس سس  



 و سس سست سست انس ت تنه یلدا تا از ناز لس اه در تیر موم وا

 | فذح ( فررعلا ) ليلخ 2+یلع تب داکیالیا فوزع نالف لاقت راردبا قالط |

 | هدرلهصک هکرونید هنیرلسس كنسهفئاط نج هدننزو زیره ( فیزلاو ) هدننزو
 | فزعلا اهیف ععسب ةزافم تكلس لوقن رولیدیشیا یک قلصرص هجايهدرل هرب ابنت
 | راک زور فزعو لیللاب زو افلاق مع سرج وهو نجلا توص ىا فب زعلاو
 | ردهنس انعم قلوا هدنقاررغتسا برشو لکا اعاد رولوا ردصمو رونید هنسیدلروک

۱ 

LE 13ها هفت  Eدا ی ها ربا  

۷4۸ 

 هدنلاحتوم كنهودو برشلاولکالاق ماقا اذا یناثلابابلا نم افیءنالف فزع لاق

 ریعبلا فزع لاق ردهن انعم قم ولوص هلا رطضا یک رارجع كرت وا یزغوب
 هدلروک هح هتسآ هب هزودر هدنن زودادش ) فارعلا ( تولا ددع هب رهح تزیاذا

 هکر دیسا تكغاطرب هدانهد دوخای قلموقر هدید رو دعسونبو روند هدولب یی

 مات جا ردلا ةئام وح ردیدآ وصر هدید رو دس اون ) فاعلا قرا ( ید و!

 رولیراو هب هنب دم ندن آو هلحم ما فرط ندنآو لع نطب ندنآو اکا ندعضوم

 | ید رغم یک باب رو روبنطو یا رونید هنمەق زاس هلیصف كی ( فز املا )

 | هفرعمدوخاپ فزعم دوخای هرزوا سابق ريغ هلنوکس كيازو ىح كنيع ردفزع
 | روبنطلاودوعلاک یهاللایافزاعلا بورض هاهلا نالفلاق هدنرلنزو هسنکءو ربنه

 ۱ هدن ا ردیدآ عضو هرب و روبد هب هدنلاوخو هدي زاس ) فزاعلا ( فراعملا بور نع |

 | شکمد هلی كنيع ( فزعلا ) ىدنلوا همست هلنلوا رولنسس یس هفل اط نج
۱ 

 سم _______

 رو

 شضعبلا دنعو لدع و هنع لام اذا ىن اثلا بابلا نم اغ ع قيرطلا نع انک نی

 هطبخ اذا قیرطلا فسع لاقي رد هنس انعم كفك ایمعلا ىلع زسلو فسع

 كلتفج كم دآ رو هم دختسا اذا ان الف فسع لاق رد هنسانعم كايا مادخسا
 | مهتعينص فسع لاقی رد هنس انعم كمروتب ینشیا مات بوروک ینسهلوقم ییمصم

 افسع لاش رد همت اعم كجا قل داغ را ههدآ رو مد افک و اه اعراذا

 هلنیقح هص راع ی رلکدید رنز ندنعونروا هدن رغ وب كن هودو هل لعاذا هلو هيلع

  همولوا فسعو هترصح فحرتف سفنت لعجف توملا ىلع فرشا اذا ريعبلا فدع

 ——— سسس ma س ا

 6 با رس

 إإإ یدآ ربو لظ اذا ناطاسلا فسع لاقب رد هنسس انعم كايا لظو ةي اده ريغ ىلع

  لافب رد هنس انعم قمولوص راه راه هلا رطصا ندنسب دنقص بولوا لحم ولوا

 || لوقت رونید هب هس اک كوو تولا ىا فسعلا امها قرف لاقب ر والوا قالطا |

 || هلقن هد اوه ینوب رلضهب هن انعم هینار وط ماج روند هنج رکوک یراک دید
 | إإ قلم وف هلیرمسک كن هرم ( فا زعالا ) رلیدلیا نايب هللا نيج رک وک ندا قلزاب
 ۱ | لام رلا فیرع عع اذا لحرلا فرعا لاقب رد هنس انعم كعْشا یتسید رپشخ

 ۱٩ یاب رد هن انعم قيام ندلوپ هب وك کیو ل كنيم ( فسا ) |



NYY 

 اريخاالا نف رعام یا ةرخابالا فرع فرعام فرعلا لوفت هنمور وند هک يب نده رک صد وخای
 هل رسکتنیع( ةف رعلا)ربصاذاىناثلا بابلا نمافرع هلفرع لاق رد هنساأنعم لم وربصو
 یسبلپ هدن وب كن آ هدنن زو هلحم ( ةف رعلا)ةف رعم ىا ةهفرع امهنس لاق روند هکملیب

 نايامنو رهاظ هد هر ظنم كنهرهچ هلیصف كيم ( یراعلا ) رونید ه رب یکیدش

 فر الا ا ةا لف لا ه دننزو دعفم ردف رعم ی درفم روند هنپ رار نالوا ۱

 كفورعم فر اعمو هوحولا یا یراعلا هلا ایح لا و اهنم رهظب امو هحولا یا |
 هل رسک كنهرمه ) یارعالا ( نفوررمذا یا فرا عملا نە وه لاش ر ولوا یعج ۱

 ؛ ( فیرعتلا ) هفرع لاظ اذا سرفلا فرعا لاقب رد هنسانعم قمازوا یسلی كتا |
 : یا هف رعم نیا هد و فرعو هلبعا یا هف رع لاش رد ةا كمرداب

 لاق رد هنسانعم كلبا فوقو ه دنافرعو ه رکن دط مسالا فرع لاش ردهنسانعم |

 ١ هفقو ه دنافرع هد زو مظعم ( فرعلا ) تافرعب اوفقو اذا جاجحلا فرع
 زا ب ونلرضاح هرش هسک رب هدنن ز و باشیشعا ( یاربرعالا ) رونید هنعضوم
  قغهغااط كسکوب تسکوب ایردو رمثلل ایہ اذا لحرلا فرورءا لاق ردهنسانعم قم

 كب یرل-حاغا ام رخو هحاوما تعغت را اذا رحلا فرورعا لاق رد هنسانعم

 | كمنو ی ز وب كناقو عبضلا ف رع هلاك فتلاو فثک اذا للا یر و رعا
 | بوغآ هرزوا یسلی كن آ بکارو دز هل راص اذا مدلا فرورعا لاقب ردهنسانعم
 1 قمقح هرلب رقو و هف رع یلعالع اذا سرفلا فرو رعا لاق رد هنسانعم قلروآ

 | لعفت ( فرعتلا ) یفارعالا ىلع عفت را اذا لج رلا فرو رعا لاقي رد هثسانعم |
 یا كدنعام تفرعت لوقت رد هنسانعم كایب كرەدىا وصسح ىب هنسنر هدشنزو

 | لوقت هنمو رد هنسانعم كليا بلط یکم ( فارعتسالا ) تفرع تج تبلطت ۲
 رد دنسانعم كعشايب ه دنن زو لعافت ( فراعتلا ) كف رعي تح هيلا فرعتساف هتبا ۳

 فیرعو فورعمو هلاحف ( هفرع ) اضعب مهضعب فرع اذا موقلا ف راعت لاقي
 لفق ( فرعو ) هدنن زو دادش فارعو هدشنزو ریز فیرعو هدینزو ربا | 1

 ؛ هبهنسنر هدننزو فوقو هلبا همجعم یاز ( فوزعلا ) ردندلاجر “یاسا هدننزو |

 . قمنصوا لوق یلع كلیا زیهرب بو رب وج ز وب ندنآ بو یتا تبغرو ليم |
 . هيف تدهز اذا ىناثلا بابلا نم افوژع هنع یسفن تفزع لوقت رد هنساسنعم

 . هکر دفصو ند روکذ م یانعم هدنن ز و روبص ( فورعلا ) هتلموا هنع تفرصناو ||
  كمدآر هلتهحوب روند همدآ نالوا روئاصوا دوخاپ ندا ضارعا كياچ ند هنسنر |

 .. فونعهزسافو نانوق هلاد ندلاد یکیشوق یلاچو كرت كباچ بویلوا تباث هدننبحماقم 1



 | هدلبض كنیع رونید همدآ ندیاتلالد کاو نایب هلي رو مسا تكئبش رب نافرعو

 نابتع هلل رسک كنيع نافرع هيلع لاد "یشلاب یفرتعم یا نافرع وه لاقب رد راج
 هکر دیعج كنهف رعهدننزو درص ) فرعلا ( زدرعسایراق یکدح هروهشر هدننزو

 هایتفاضا یربره هکردبتسا كعضوم جوا نوا هفرع نالوا یدرفم و یدنلوا رکذ |

 ( نانقلا ةفرع ) ( هراص ةفرع ) رونلوا قالطا فرع هنعوحم ر ولوا نیبتم |
 ٠ كلذريغو طاب ةفرعاجخ ةفرع علمالا ةف رعرلربد یخدنیورفلاقاس هکقاس ةفرع
 | ( فارعالا ) یدلیااغتکا هلارلتو ندننیدلوا هبتشم یرباس هدندنع كفلومارهاظ

 فا رعاو رد هرزوا یس هینب عج ردیمسا كنج اغا امرخ سنج رب هلیعف كن هزمه
 كفرعفارعا هروک هننای كحراش رونلواقالطا هروس عقاو هدننپ منهج هلا تنج

 كب ابو روس عقاو هدنهجو تنح ٌةنایم رد راعتسم ندس رف فرع هک ردیعچ
 رونلوا قالطا هراراک زور ندیا بوبه ندکسک وب حایرلا فارعاو رددارم یسیلاعا
 یغاربط هصنو كن اتسلخ هجن هدند رو هلهسونفارعاو ردنرابع ندنلئاوا دوخاپ
 فارعاو ) هلیرصق كفلاویضكمال ( ینبل فارعاو ) ردیعا لراغاط متصاپ لزق
 ند هفرعم هدننزو ريما ( فی رعلا ) رد رلءعض وم هنر هدنن زو هرج ( هر

 لاوحاو لاجر كنم وق ی دنکو رونید هباناد درع نانلوا ریبعت جلب هک رخ
 لاق رولک ءافرع یعج روئلوا قالطا هسک نالوا صخو نيم. هکلبب ینرللاعفاو
 ییدنلب هلتسایر رونلوا قالطا هنسر وق رو هناا فرب یا مو رء وه

 شاصمو روما زولوا نود ندسبیر یسهب ابهک رونید هنبیقن كموق لوف ىلع نوجا
 ردبا ثعحارم هر هدههظع همهم ندیا اضتفاو بودا تیشقو تیر لوا یعوق
 | مهر یا موقلا فیرع وه لاقب ردتجلوا یسادخکو یحاص زو كم دوق

 | کی رل هدرک رس هرزوا یسهدعاق برع هکریدحراش سیئرلا نود وهو مهبيقن وا
 | فیرع هنسهحغعاشا ندنآو بکتمو بلقن هنیرل راذک راک هصغاشا ندن آ رد ریما

 ۳۱ فیرعو رد رلیعنا نزام ن فبرعو عیسی افرع ردن دا ا فیرعو رولوا قالطا

 إً یوح یسل دنالا ديلولا نإ نیسح مساقلاوبا فيرعلا نباو ردسر افو رعاش مشحنی

 | لاغب رد هنسانعم قلوا فیرع هنموق هسکر هدنزو هفاطل ( ةفارعلا ) ردرعاش

 او ي راضب هدننژو دادش رلرید فارع هنهاک هکرید حراش ةفارعلا لعاذا

 1 1 كمر و ربخ ندنببغ نوا نعال دا ص هک رایدلزا رسا هلا رلزدنااع دا بي

 ۱ | فیرعو مه رد نی فیرع ردند اما هدنزو ریز ( فیرع ) رد رللوا هدنددص
 1 ر دب دنا فد رعب سقن كلاعب ٹراحو ردرل؛دح ردن فررعو ما ران
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۷۰ ۰ 
 سس سس سس سس سس اد تسنیم وبپ

 رو ردیدآ عضوم رب فرعو هقنع رعش ىا هفرعو سرفلا اذه فرع بیطاام |

 رد اج هدهلبعص كنار روید هناکم كسك ويو هغلموق تكسک و فرعو ردنا لحر

 سذح رب فرعو هدنزو لافقا رولک فارعاو هدننزو درص رولک فرع ی |
 روند هنجاغا امرخ نریو شه مدقم ندرارئاس لوق ىلع ردیعسا كنجاغا امرخ |
 قرعو ررد ید موش رب هکر دبحاتا امرح سدح رب هدنسهکلوا نیرح دوخاپ ۱

 فورع فرعو روند هننرص نالوا كسك و كغلموقو روئید هنحاعا ینواق جاغا ۱

 عج ندنظفل ءافرعو *یصس اک رولوا عج رد هنسانعم روبص هک ندنظفل ۱

 ندنظفل فرعا هدننزو رجاو رکذیس اک رد هدننزو هار هک رولوا
 ندس رف فرع ردلمعتسهنسانعم یلاوتو عباتنو یپ ردپب فو "یعتساک رولوا عج | "
 مولا ا لاق و ضعب فلخ اهضعب یا افرع اطقلا *اج لاق هنمو رد واتس ۱ ۱

 ةكتللا یهو [ افرع تالسرلاو 1 یلاعت هلوق هنمو لبق اعباننم یا كلذك افرع افرع /

 ةعیر هلی كنيع كلذک ( فرعلا وذ ) فورعلاب لسرت ایناداراوا ةعباتتم تلسرا

 | فرعلا یذ ةعير ن نادیعن ةعيب ر هک ردسیبقل یرضلا قاوط یذ لئاو نا
 كسکوو هنلموق كسکوب دوب هدننزو هفرغ ( ةفرعلا ) ردندنلسن كنا اصلا [ "

 هلوا تبنم بویلوا جاربقو روب هکر ونید هرب ترص یدازوا نوزواو روند هناکم |
 هدنفلارا هنسن ییاو تبن ةلیطتسم ةزراب ضرایا :ربثک ةفرع دلبلا اذهىف لاقي

 یا ةفرع امی لاق هدنزو درص رد ف رع یمج روند هرونسو دح نالوا ۱ ۱
۱ 

۱ 

۱ 

 كسکوب هدننزو ءارج(ءافرعلا ) رک ذیس اک رولوا فاعم هعضوم ررب هفرعو دح |

 هکرونید هدروق یللی و مانسلا ةفرمشم یا ءافرع ةقال لاعب روند ههقان ولك روا |
 رولک فرع یمج e یس شید دارم هتسانعم عینع راربد ید نالترمص ۱

 لاق روند هلآ ناوارف یسلپ هدننزو رجا ( فرعالا ) .یدنل وا رکذ هک هت |
 هدنوب نهد ردنالپ ی کم هلالي ولحاصو فرعلا ريثك یا فرعا سرف /

 (فرع)یدنلوا و هکر واک فرع یعج هدکر لن و ردقلوا من هغیص یاضتقم ۱ 8

fناغع ( نافررع ( رددآ عنضوم و و رد,دآ وصر صوص هدسا وب و ب هدنن زو قع  

 كئافو هلن ) نافر ۳2 ( ردنیعڊات عاببا یدسالا ناف رع ی یلعم ردنداعها هدننزو ۱

 هکر دبسا یسهکرکح قاجوا هنوکرب هدننزو ناتفع رک ( ناتو ) /
 ر لوق یع رولوا هد هناوظ:ء د وخای هد هثمر قحا رولوا هببش هب هکر کج لصا

 ر بع كنيع نافرعو رولوا هدنرلقلموق ءانهدو جاع کردا ك تكحوک

 هدنقح كنا هکردیسا قبفر *رعاش «یعار هلی رسک كنيع نافرعو ردسا كغاط
 م وصلا هواک « هنیفکو یرکلا نافرع یافک « ی دلبا داشنا یرعش وبشا

 » هتفاخ نیا ا تبو  هانبو هسرع دی رب نابف « هام نیامنل و |
 سس



 a و ها

1۷ 
 . درج هم

 یر ره هدن رکدلیا لوزن هنحرا ندتنح مالسلا امهيلع اوحو مدآ ترضح هل زا

 تافرع هلع لوا هلرللبا فراعتو قالت هدروب م عضوم نامز دعبو لوزن هفرطرب

 عضوم هنيراترضح مالتسلا هيلع حارا مالسلا هيلع ,ليربج دوخاب یدنلوا هیعس
 ترضح هلی رلتا ماهفتسا وید تف عا تفرعا هدنرلکدلیا كسانم ےلعت هدروب نم
 ضرا هموق م ضرا دوخای رد هیمست ثعاب یرلکدید تفرع تفرع ید میهارا
  شعلوا بییطت هلبا هبیط ٌهحصار تعي فی رعت هک ای وک هلثلوا همظعم *هسدقم
 | نمنلعچج هلغلوایما هرزوایمهغیص عجب یظفل تافرع وبشاو رد همس بیس یغیدلوا
 یعیدلنوا لثئاز نک اما ارز هدهسرولوا عج هرزوا لوق ضعد دنح ره ردهف رعمو و

 نیلسمیرحا نالوا هدنرخآ اریز ردفرصتمویو رولوا هدنسهباثم دحاو ۍش هلیبسح
 رونبد فرع هدنتبسن كتافرعو ردهدنلزنمواو های نالوا هدنرلرخآ كنیرلهلک نولسمو
 هلغلوا نکاس هدنافرع ردندنیعبات عابتا هک قفرعلا دادش نب لفئزو هدننزو یرع
 ۳ اتل كرلب رع ردقو یدرفم هرزوا تحع ثكاطفل تافرعو یدنلوا تبسن هباروا

 | رک و هفرع كرك هصالخ ردح م یتغیدلوا دلوم یییدح [ ةفرع حلاو ]

 كنافرعو ردشفلوا عجب هلبرابتعا ینقوم كفرط رهو ردیلع كفقوم لوا تافرع
 ردعیاشو عیاذ هبعابشا فلا هدهلک طسو هک هتن ردلقح یغد قلوا هیعابشا ىلا

 هددع» لا تافیعو روب موب هفرع ندنمالک كموحص ینامرک یراخ حراشو ۱

 (فورعلاو) ( فراغلا ) یبتنا رولوا دافتسم قلوا یعسا لروک ذم فقوم هل رابتعا "

 یلمصمو تباثو روبصو یدئلوا رک ذ هک رد رللعاف مسا ندهفرعم هدننزو روبص
 كل وم هک هنن رد خام ندفیع نالوا هنسانعم ربيص هک زوتلوا قالطا هد همدآ ۱

 فورعینراعو روبص یا فورعو قراع لحر لاق ردمهفنم ندنرلتراشا شعب ۲
 ) ةف راعلا ) فورعم یا فراع صا لاش ردبلاقم کلم ا داما هتسانعم

 یا ةفراعلا هم لات لاش ردمعج فراوع رد ایم فورعمو مرکو ناسحا

 [ ردهنسانعم قورعمو ناسحا ید وب هلیعت كنيع ( فرعلا ) ناسحالاو فورعلا
 5۱ ناملوا اطعاو لد و رد هنسانعم اخسو دوحو هفورعم یا هفرع روثاام لاش

 مسا وهو فرعب هفک ه* الم لاش رونلوا ریبعت هیطعو یکریو هکر ديما كيش

 جوم یا میظع فرع ه رج لاقب روئلوا قالطا هنجوم كنایردو هیطهیو هلذبام
 دض یا فرع امهنبب لاقي ردیلباقم رکن هکر وند هشلیو هکلهو هفا فرعو
 زا فلا ىلع هل لوقت هنمو رولوا مسا ندفارتعا نالوا هنسانعم كلبا رارقاو رکن

 : لاش ردتغا هد هلع كنار هدنوب رونید هنسلب كنا فرعو افارتعا یا افرع مه رد

 بیطاام

 ر د 5



۷۳ 

 » *وسلا فرع نع هوسلا كسم نجگبال « لثلا هنمو رد هد هصار شوخ ىلامعتسا
 ندنلاعفا ج الصا لثم وب زلاق وریک نده رک هحار تسو نالوا هحار ذب نعپ |

 هبیرد نایلوا یتبحالص «ءابد روئلوا برض هدنقح هام دیو ےئل نایلوا كنم ۱

 هکر دنا یراک دید مام لوق ىلع رددآ تاب نشح ر فرعو ردشمتوا هيدشا |

 قالطا هتان نایلوا ندنرلحاعغا هشءهو بویلوا روش دوخای رلردبا ریبعت ینوا وس

 ردهنسانعم قمقح نابح یرلک دید هف رع هدهسک ر فرعو رد سنج مسا روثلوا

 قوج ىق بیطو هب ةفرعلا تحرخ اذا افرع لوهحلا ىلع لحرلا فرع لاق |

 ببطلا رثک | اذا عبارلا بابلا نم افرع لحرلا فرع لاش رد هنسانعم كروس |

 كلبا لاوسو ۳3 ةبيط ةفرع لاق روند هبهصار هدننزو هرم ( ةفرعلا )
 هدهلرسک كنيع هدنوب رک ذپساک هنسانعم لاوس رولوا معما ندفارتعا نالوا هنسانعم

 یهو ةفرع هب لاق رولوا ثداح هدنسهبا لا هک روند هنابج هنوک رو ردرفاچ
 ربخ نوجا كليب هدننز لاصتنا ( فارتعالا ) فکلا نطابق جرخت هحرف

 كلا رارفاو هفرعبل ربخ نم مهلاس اذا موقلا فرتعا لاقی رد هنسانعم قمروص

 لاق رد هنسانعم كلا تائوربص هبهنسنر و رقا اذا هب قرتعا لاق رد هنسانعم

 داقنمو ماروهف رع اذا *یثلا فرتعا لاقب ردهنسانعم كمبو ربص اذا مالل فرتعا

 ربخ هلبسرو مسا هسکر و داقنا و لذ اذا نالف فرتعا لاقب رد هن سانعم قلوا

 تلالد هب هنسنر و هاشو هعساب ینربخا یا ىلا فرتء۱ لو رد هنسانعم تكمر و

 لاش ردیلباقم رکتم ( فورعلا ) هيلع لد اذا هب فرتعا لاق رد هنسانعم كما

 قالطا هعو لعف لوش فورعم هروک هتناب كحراش رکنملا دص یا قورعم سا
 كعرشو لفع رکتمو هیلیا نیس ىنا عرشو بوتلوا كاردا هللا لقع هکرونلوا ۱

 كنهسک مان یرضاخلا هل قورعمو ر دنرابع ندلع ییدلبا راکنا بوتا لوبق ۱ ۱

 شیرق هکردیمسا رامعم ندبا انب ییهمرک ٌهبعک ناکسم نب فورعمو ردیتسا یسرف |
 نو رخ نب فورعمو دب وس نب قورعمو رد هدنفو ینیدلوا اسب دیدج هدننامز |

 هلبا رک فورعم عیش ردندتما راسبک هک خرکلا نازربف نب فورعمو ردراثدحم
 ماعناو ناسحا فورعمو رد هد دادغب ینی مش دق نالوا برح قاپ رت ردفراعتم

 نو( هف و عم ) ناسحالا یا فورعلا لها وه لاق ر دلمعتسم هنساتعم
 فرحو هلا ےف ( ةفرع مو ( ردیع"ا یسرف كنب رلتر صح هنع هللایضر ماكا

 ردینوک یوقو هدنافرع كحایح هکر دن وک ی زوقط كن ها ید هام میش رعت

 هدهفرع موب تحاجح هلناصف ( تافرع ) ردعونع ندفرص لب رلتلع تیلو تا
 ندنمهو یرهوح رد دفاسم لب« یکیا نوا ههکم ردیعا كنقوم یرلکدتبا فوق

 رابڈلیا نا هدیدع هوجو هدب هیس هخو ردشلنا تسود 4 هدانم دانم یماز _
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 روند ا O E (a هلا ) مدعا لک ا هنسن

 ور و

 یروقرا هنفلارا یشاف كوا كنبدب واه كنمود هکرد هنسانعم ناک الا روغصع هدننزو '

 رونید ۸ نچ شلزود نیریگس فاصرع لوق ۍلع روند هب یوج یریا نالیقوص |
 جدوهو هفحم هلکنآ هکرونید هشياقو هریکس ماطوط ر دوخاب رونبد هریکس نوزواو
 نانلوا عضو هنشاق كنب رعم هود لرلافیصا رعو رد فيصارع ىر اج روئلوا دنب

 هدنسوکیا ره رلردیا نوحا كمروتک هربرب ینرلوکیا هکرونبد هبیوچ كوب ترد
 درآ كرس هکردنرابع ندجاغا یکیا لوق یلع راردبادنب هلباریکس هکرولوا یوجیکیا
 كجك روا مانسلا فیصارعو رونلوا راوتسا والوص ولغاص هنغلارا یسهنروا هلیشاق

 فیصارعو ردنرابع ندنفارطا كنب رل هغروبق هفرا هک ردنرابع ندنسهروچ
 ند رلکلت رک نالوا فرمشمو لئام ی رغوط ه رکک هرجا نور موط را

 یهنسنر هدشزو هحرحد ) ةفص رعلا ( روند هحاغا یکبا نالیق وص

 الیطتسم هقتشف هذج اذا هفصرع لاق رد هنسانعم قمراب هنغلن وزوا بوکح

 هننلع الا قرع برش نوک قرق یتخوبطم كنقرو هلبا لمیع ءام رربد اج رب

 هللرمسک كنارو یصف كيم ( ةفرعلا ) ردعفاد ینتلع ناقرب برش نوک یدیو عفان

 هلیدیدشن كنافو هلنیئرسک ( نافرعلاو ) هلیرسک كرفنیع ( ةفرعلاو ) ( نافرعلاو )
 یناثلا باملا نم انافرعو هفرعو اناف رعو ةف رعم هف رع لاق رد هنسسانعم كعب

 تف رعماربز ردراو قرف هدننیپ تفرعمو اع هروک هننای هد اصب كفلّوم هلع اذا

 صخا ندنموهفم كمع هلنلوا ترا-بع ندکلتب هلا ردت ینرثاو رکفت یش ر

 نفلوا گان | ه3 رعم ه یلاعت قح ندنهح وب رد هداف كلم هلا ییارح هحو

 لثتنانعم 2 تا زاحم و رقا اذا هفرعو هیدن فرع لاقب ی کک فارتعا ردلمعتیم

 لا ینلاریساذاو ] یلاعت هلوق یئاسکلا ًأرقو هازاج اذا الالف فرع لاقب ردلمعتسم

 یا نر هالا [ هضعبف رع هيلع هللاهرهظاو هبتان الف اثیدح هحاوزا شعب "

 مهلوف هنمو ضعب نع شررعاو هنععس رفا هام وا تلعفام شم هصاح یزاج

 ( فرعلا ) هقفاوب ام هتاباقمالو كلذ ىلع قال یا ؟یملاو نحمل فرعا انا |

 کا نکل نوساوا شوح ابو شو رود ۵/2 رو a رح اذا لوالا

 لامعتسا

 أ روغصع ) فوصرعلاو ( هدنزو ساطرق هلا هلمهم ای ) فاصرعلا (

 ا هنجاغا ك روم دا تفج هلیمض كنیع ( نافوصرعلا ) ردت رابع

 ۱ هدبک نکن دیسا تان یرلک دید یسوطبف اک هدننو هدننزو رفعح ( فصرعلا )

 | هفرعمو كليب هللا یلک هحو عو رد لهح یلباقم كلعو راکننا ىلباقم 2 رولوا

 | هنسسانعم كلبا رارقا نافرعو هفرعمو یبننا نفلوا هدمت لع هبلاعت قح كلذک

 5 بالا نم افرع سرفلا فرع لاق ردهنسانعم قفرق ییساد il هلیصف ك ع
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 ۱ هنیرب یرب یماضتعا شود هنسهروط قشآ یدوحوو رونید هناویحو ناسنا
 , ( فولصم ) رونلفصو رلیراق هو یرثکا هلکنوب روید هردو شهثقفوص

 نایلسترشح ینعب ردیسا كنه رق نالو روک ذم هدع رک نآرق هدننزو نوبزبح
 نالوا رکذ هدنسهعرک هبالا [ ةلع تلاقو ] هدنسهصق مالسلا هیلعو اني ىلع
 ۱ كنيع ( فدعلا ) ردموسم هدنسهدام هک هتن ردهیخاط عسا لوق ىلع ردهج رف
 | البلق الاول یا افدع هلامق اننصا لوقت رونید هیهیطع هحزآ هلنوکس كلادو یصق
 | زآ فدعو هلكا اذا یناثلا بالا نم افدع هفدع لاقي رد هنحانعم كلا لکاو

 رونید هکحهیب زآ كبو اربسب افلع یا افدع هتباد یطعا لاقب رونید هنع راوط

 كنيع ( فدعلا ) رکذیس اک ردزئاج هدهلینعف رونلوا ریبعت یتشاجو قلمداد
 | تعاجو هنم ةعطق یا لیلا نم فدع یضم لاقي روئید هکولب رب ندهصک هلی رک
 نواو هلصا یا اذک هفدع لاقي روئید هنلصا كنهنسن رو روید هب یاسنا

 ۱ تئیش رب ید و ادرک كنبع ) ةفدعلا ( رونید هلاجر هګراو هيىللا ندرقن

 ةفدعلا هذهام لاق رونید هکک رو رونید هلاجر هجراو هرفن یللا ندنواو هنلصا
 | ثالسکوکو ةعطق یا هنم ةفدع لاقب رونید هنس هج راب كن هنسن ر و عملا یا

 كرصثو رونید هنحوا زسقاصم كرو هنسانعم هردص رونید هئوبب ز نانلوا ریبعت
 یجج ردژناج هد هلاعف هدنوب رونید هنب رمطو هنکوک شقک بوروس هنبمزریز
 فودع هلي كنيع ( فدعلا ) هلبنصف رولک فدعو هدنئزو باع رولک فدع
 | نشود هزوک هلدبتعف ) فدعلا ( او 6 7 اک ردیعچ رد هدننزو روبص هک كنظفل

 یک فدع لصف ءرلنبع ) هف ودعلاو فودعلا ( هنسانعم یذق روند هکاداخو راخ

 رونید یغد یادع روند هکج هیب زبجان نانلوا ریبعت ینشاچو قلمداد هد رلنوب
 ايش یا افادعو كب رحلاب افدعو افدعو ةفودع الو افودع انقذام لوقت هدننزو بارغ
 ( فدعلا ) فلعالبیا فودع الب هتباد لاقب رونید هتم راوط فودعو اقاوذ ین
 ردیح ( فدیعلا ) روند هلاجر هجراو هرفن یللا ندنوا یخدوب هدنن ز و بنع

 هدننزو لعفت ( فدعتلا ) روند هنسهعطقو هنکولب كئیشرب یخدوب هدشنزو
 ریثک نع الضف البلف تقذام یا مولا تفدعتام لوقت ردهنسانعم قغاد هنسن هحزآ

 روبص هلا همجعم لاذ ( فوذسلا ) ردعضومر هدشن زو *ا ره ) ءافدع )

 هلا هلمهمو كنهیعب ر هلا همجعم لاذ رد هنب رلانعم فودع نانلوا رکذ هدننزو |
 فذع لاقب ردهنسانعم كلیا لكا هدننزو فذح ( فذعلا ) ردبتفل كيزع راس |

 قالطا هلاق رهز هدننزوبارغ ( یاذعلا ) هلکا اذا یناثلا بابلانم افذع ماعطلا
 نالوا هنسانعم قمناد هجزآ اعداد ( فذاعلا ) لئاق یا فاذع مس لاقب رونلوا |[

 كحهربو انغ ینعب ای قدام یا مویلا ذنم افذاع تلزام لوقت ردلعاف
 1 ریست

 | ندفذع



 | یوم كقدص هکهتن رلردبا رابتعاو ءانب هرزوایدن اضعب یبهنیصرب رلبرعا ریز
 || ا هلوعف نالوا لعاف ینعع هک الاح رارید هودع بودبا انب هرزوا هشدص نالوا 1

 | قيقر ىا فجعا لصنلاقب رونلوا قالطا هنرمت هقفوب فجعاو نلوا لخاد ثینأت

 | لاقب رونید هرب هرهب یو یراع ندنالصاحو ريخ "انجمو قاقر یا فاجع لاصنو 0

 | ناتفش لاقب رولوا فصو هغادود كزان هج هقف وب و اهبف ریخال یا ءاغجع ضرا |
  ردندنیعبات هک ر دیس هینک بیسن نب مره ( ءافجعلا وبا ) ناتفیطل یا ناو افجع

  هدننزو باتک ( فاجلا ) ردندنیعیات عین کردیم هبنک اسف نب هلادنفو |
 | بارغ ( فاجملا ) ردندنساعسا نامزو ره دو رونید هنیزوپ رق لعهج وا |

 | د ّوعق ( فوجلاو ) هدننزو فجر ( فجعلا ) ر دیمسا امرخ عون ر هدننزو ۱

۱ 
 نوا كاا لکا مدآ جارب نکیا راو یماهنشا كندنک زونه هسک ر هدننزو

 ۱ ندماعط یسیدنک هلرا راثبا هم تنش نوعا قع وط هحوبا ید و قفر دوخای ۱

 | إً اثنا بابلانم افومتو افت ماعطلانع .هسقن نالف فرع لاقب ردهنسانعم قءوقيلا |
 یراچ كنهتسخو هلک ام عیشیلو اعیاج هب روبل هیهنشی وهو هنع اهسح اذا
 ا و وخ ردهتیانعم اا تيتو صیصخت نیست قدك ذآ را هتتسدشو
 هنسهویشو عضو كنهسک رب و هب مابقلاو شیرقلا ىلع اهريص اذا ضيرملا ىلع

 نالف ىلع هفت فعخ لا ردهنسانعم كلا لمحو منه بویلتا هذخاّوم لباقم

 یناثلا بابلانم افحت ةبادلا فح لاقب ردهنسانعم قلفرآ و هذخاؤبملو هنع لقحا اذا
 نالف نع فح لاق ردهنسانعم قلوا ریک هرانک ندهسکریو اهل زه اذا لوالاو

 ( فیجحلا ) اهلح اذا هفت فح لاق ردهنسانعم ققشاو یسفنو افادت اذا
 اهفعک عع ماعطلانع هستن فک لاقب ردفدام هدلوا یانعم هلا فوحعک و فدک

 اذا نالف فجع لاقب ردهنسانعم قملاق هجمراپ بويعا لكا ماعط هصیوط افلطمو
 هنتمدخ هتسخ مدآ رب یند و هلرک كنمنسه ( فاجعالا ) عیشلا نود لكا

 شب رمل ا ىلع هربص اذا شیرلا ىلع هسفنب فجکا لاقي ردهنسانعم كلیا تي یتسفن

 | ىراوط كنهسکریو اهلره اذا ةبادلا فجعا لاقي ردهنسانعم ققلقرآو هب ماينلاو

 _ىسولما ( فوجعلا ) میشاوم تفجع اذا موقلا فجعا لاقی رد هنسانعم قلقرآ
 | لفصب ۸ راد یا فوجعم فیس لاقب رولوا فصو هج ولسا شمالربو الح

 ریعب لاقی رونید هبهود شغانوبز بویلقرآ هد زو رسکنم فجعتمو ینویعو
 نک ردا لکا یاعط هدننزو دومف ( فوجعلا ) فجعا یا فیعتمو یوم
 (فیععلا ونس )مام طلا رت اذاافوجم نالف فجمع لاقی ردهنسانعمكلباتغارف بولیکح

 لدنج ( فجنعلا ) ردعتعومرإ هدي ینب قش ( فجاع ) ردلیبق رب هدننزو ریبز
 | شاق یروفوف یک كنک د بویلفرآ هدننزو روئز ( فوحلاو ) هدنزو ۱

 ناسنا ۳



 ها

 الب نقرا وحز السا 6 دود و رج و نوو نيج رخ هغبرتعو ۰
 (نافرتهلا) ردیدآ كيوص ر صوس# دنتعاج ز a شونب هدلح مان ناطب فیرتعو هیلنا

 هکر ديما یعبر تاب هنوک ربو هتسانعم كيد رونید هسورخ هدننزو ناوفنع
 لاق رد هنسانعم تدش هدننزو هح رح د ) ةفرتعلا ) رولوا وکاکت ناوایو ید

 لول رفع ترفعت ردد كنظفل ترفعتو شرط اذا لحرلا فرتهت ز لاق

 (فتعلا ) هفتن اذأ یناتا بابلا نم افتع رعشلا فتع لا ردهنسانعم قلوب لبق

 هنن وشح و تظاغ نالوا هدد رال هلا هدد سە یاب ) ةيف رجعلاو ( ) یقرععااو (

 هتیلها و هات ادا نالوا هداع و راک و ةوفح یا هیف رحم و قرجکو فرععو

 فرا قوا » ردن رابع ندکمالشیا هرزوا هحو ېس اتم و قبال یشیا ٣ هک رونید

 زساو ه شيا رو هيف قرخ یا هف رج هلع لک فلاش یک قم ى

 ج وهف ءادقالایا ةف رجعلا هذهام لاقي روغيد هک ا مادقاوعورش ققتاامفیک سامهاتمو

 فرجعو ةعرسل ةالابم ةلف یا فرجعتو هيف رجعو هفرح هبفو یفلا فرمت لج

 رونئز ( فوزححعلا ) اش باهبالو هنوه رکب ام مهبکرب ناک اذا ملم فرجعت

 وافيا ن وزوا لوق ىلع ز كیدآ تحور و و هدنورو تسح هدننزو ۱

 ید هفورم روند هب یراق هحوقو روژلوا ریبءت هڪ رق واتا روند هب هج رق

 زسنوغي وا ردبرلعجج  كفورجعإي كنهفرجع ( یفراجلاو ) ( فيراجعلا ) روند
 رهدلا لاتی روئلوا قالطا همایابئاونو ثداوح هلتسسانمو رونید هرا هنستشرد |

 مهتدخا لاق روتلوا هب انک ندرطم تدشو ثداولا یا فی راهکو یرادعوذ

 كتك لزوم كندب هلابتصف ( فعلا ) هندبش یا هفراجعو رطاا فيرا |

 عبارلابابلانم افجگ تفجعو ةاشلا تفجع لاقب رونلوا رببعت یاقرآ هک ردهنسانعم
 ءاذهک ردفصو ندرو م یانعم ) فعکالا ( تفعنو اع” تهذ اذا نیا

ak RRع هرزوا  esaه رطم و و نا ا هرو زاس ناو  

 رد هنسانعم كلا یماءت ند هنسن رب هدننزو جرحدن ( فرتعتلا ) دتشا اذا هل فرتع

 ۱ هک رديف داضو هدننزو فا ) فتعلا ( ترفعت دص لحرلا فرت لاش ننه اف

 1 یافدعو لالا فتع یصم لاقي روند هک وبر نک یک قدع هل رسک تبع 3

 هدننزو ج رح دن ) فرحتالاو )ەدننزو هح رحد ) ةفرجعلا ( ةقاطو هنم هعطق

 ۱ لاق رونید هند ور و هناملاپا ال یفلاج بوبع رو هرزوا ماظز هل دصف تع رس لاک و

 ۱ هن کر اور یو اب و ریکتب یا انیلع یقرع وه لوقت رد هنسانعم كم و

 ۱ وه لاق رد هنسانعم كجا لص 1 هدام ید دلبا ها رکشسا بورش وخ هرزوا

 . ءالعف لمفا ارب ز رد هرزوا سابق ریغوب و هلب رمبک كنيع رد فاجع یعجج زدین ؤم
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 نراکم لاقب روئید هر تشرد )یا ونو ق ناتا لز لاقب رونید ۳

 بعص دیدش یا فیلظ سا لاقب روید هشيا ددشو دننو ج وکو نشخیا فیلظ

 ۱ هنکوک كنو هبقرلافیلظ و ةدشیا فیلظ هیفما لاقش رد هنس انعم تدشقایناقو

 | رک ذیساک روئلوا قالطا همدآ نالوا یضن تهارن سفالا فیلظو رونلوا قالطا

 هذخا یا م اک هفلظبو هنیلظب هذخا لاق ردلمعتسم هنس انعم یرتوکو

 ینسیدنک ندنسناسفن سوهواوه هدننزو فتك ( فلطلا ) اگیشهنمرتب مو هلک

 یک فاظو اههزنیا اهفلظو سفنلا فیلظوه لاقب هنمو روند همدآ ندیا عنم

 نکسک هدننزو هک وصضا ) هفولظالا ( روند هر نالوا عفن ندقعلابو ندوض

 رولوارب قلشاط یسغاط هکهلوایک یتقلخ هک ایوک رونبد هرب نالوا قاشاط قامقج
 ۱ كشود ۶ یی دید هف ولظا هل رمسک كن ه مه ) فالظالا ( رولک فیلاظا یعج

 هدننزو هلع افم ( ةغل اظملا ) ةف ولظالاق اوعقواذا موقلا فلظا لاق هنس انعم

 نوجا قلوا رولب یزیا دوخای كلا زنم رواب بوبلزیک ینزا هسکر یخدوب
 هدننزوءارصع ( ءافلظلا ) هغلظ ینعع هرلا فلاظ لاقب رد هنس انعم تک هدربكب ٠

 ۱ ۶ فلز ضر الاب لاق روند هایق نیحلای یصب ید ازوا نوزوا زود ود هدر

 سس و

 یا و تی

a LTO Oa 

A Un)وا و  ND PALIN۳6و درج  

 ۴ ۱ هب هود هد زو هح رفو ° 8 ) هفلط)ا ( هدول ض رالاق توتسا دق تافص یا

 ( فیلظتلا ) ردیدآ عضومرب هدننزو ريبز( فیلظ) ردیعماانغ ولردرپ صوصخ
 ! هلی كناظ ( فوطظلا ) دازا ذا اذک ىلع فلظ لاق رد هنن انعم قلوا هدایز
 ۷ ۱ اهف اظب و هتبقر فود هدخا لاقش روند هنسب رد كنو هدنن زو لاح ( فاطلاو )

 ۳ فوخ ) فوظلا ( هدح ویآ یادت هثفر قوطظب ه:کرت ب رعلا لوس و هدا یا

 ۱ اف وظ هفوظ, ءاج لاق یک فأظ نالوا زومه» رد هس انعم كجا د رط هدنن زو

 هد رطد یا فا هفأظرواقوس هقوسک |

 هدنل زو لس ز هلا, هيق وف ىأت ( في رتعلا ) (* نيعلا لصف *)
 ۶ یرحو رح افو ثدمخح هکر وند هصخ» لوش هدننزو ر وفصع ) فو رتعلاو (

 ]  فبرتعلجر لاقي هلوا جازم تشردو سفن دیو ملاظو لخادنم هثیش رهو كاب یبو
 هباسنلاقو حراشلا لاق مرمشختم شا ضام یرح رحاف ثیبخ یا فورتعو |

 هی نم ر خارفل هوا ] لا هدعد ءافلخا رک ذ مالسلا يلم هنا تبدطاق

 لوأت , یناخ هلوق ییاطخا لاق [ فالا فلخ ویناخ لنش فرم فررتع یاب

 1-0 فاخو هعم اولتق نیذلا هدالواو ىلع ۵ U نیسحا یا هب واعم ن ن د 7 نم ناکام ىلع

 كکر | دیدشو دننوزوایو راصئالاو نیرحاهلا دالواىلع ةرحملا موب هنمناک امفلخا

e rsرو هب هقان ۳1 یدوس هفيرتع لوق يلع ردهفورتفوآ فرا نوم  



 ۷۵ در

 مدآ ریو هفلظ باصا اذالوالا بابلا نم اغلظ هنلظ لاقب هنسانعم قغقوط اي قمروا
 كجا حام ندنبغ ر و هحون هشدا لوا د وخاب ندککشیا یشیا رب یف یدنک ۱

 هسقن فلظ لاق رد هنسانعم كمر زاو بوردروط ورک ندنآ هیلکلاب دوخای
 هنیدرآ هسک رب و هنع اهفکوا هيناتا هلعفت نا نم اهعنم اذاىناثلا باملانم افلظ هنع |

 نوجا قالوا یاب زا دواب 6ا رس رولب ازا ینزبا نوجا كمالوشود | "
 هافخا اذا یناثلاو لوالا بابلا نم افلظ هرثا فلظ لاقب ردهنسانعم كروب هدرب ك |
 ردهنتسانعم كعك بویوا هنزبا كمدآرب و هرثا یرب الیک ةئوررطا یف ینموا عبقب الثل |

 یجکو نویق و رغص هل مسک كناظ ( فلظلا ) مهرتا عبتا اذا موقلا فلظ لاش
 رولک فولظ یعجج رد هدنلزنم یمدق كناسنا هکرونید هتغهنش كنسهلوقم وهآ و |

 فیرعت هلیناونع انل مدقلا ةل زنم ایهبش و يظلاو ةاشلاو ةرقبلل فلظلا فلوم |
 | رفاطاکو ناسنالل رفظلاک هدنعوجم ارز ردشلوا فلاح هبهراس لوصا هلکلیا |

 لوقت رد هنسانعم تحاح و رظنیلف ردموسم هلیئرابع ریعبل فخاکو سرفلل
 رد همساعم كایاتعباتم همدآ رب هد الا راسو یشمو یتحاحیا یناظ هدنعتدح وام

 دح و .لاش ردلمعتسم هنسانعم دوصتم و دامو هلاعباتم یا هغلظ ىلءاؤاج لاقي

 حربتالفاقفاوم عم تدحو یا اهفلظ ةاشلاتدحو برعلا لوقتو هدام یا هفلظ

 تح راش نلوا رود لا دعر ن٥ هلغل و قالتوا قفاوم هنهاوخد نویف ی ي هنع

 ( فلظلاو ) هلي كناظ ( فلا ) رد هدنکبس اهفلظا اناکم تدحو نوک ها ۱
 هکنظغلفولظ هدننزو مکر ( فلطلا ) رک ذیساک ردبرلعج كنظفل فیلط هل نیتی

 فلظ فولظ لاقب ردبا هدافا ینسانعم تدسش روئلوا دارا نوعا دیک ات ردعچ |
 ردزناج هلناصف و هدننزو هه ) ةفلظلاو ) هدننزو هح رف ( ةغلظلا ) دادش یا ۱

 هیمر واد یر زا كلرلت دیا واس هديا هلغملوا تشردو ك تباغب هکر ونید هط را لوش

 یدیواهكنهود هدننزو هحرف هفلظو ارثا یدؤتال ةظیلغیا ةفلظو ةفلظ ضرا لاقب |

 نخ رولوا هدنرلناپ یکیا كنود هکردحاغا ترد لوا و رونید هنر ره كنب رلحاغا |
 یکیا هدمشاق وا كالا رونفوط هر یرلحوا یغاشا هلرانآ هسا وف هر نالا

 ردنافلظ یغیص عجو ردفلط یسشح عج كن هفلط و رولوا هناد کیا هدنشاق هسکا و ۱ 1

 والبی زیا كنیروب هکه وش ردهنسانعم قلوا تشرد و كب رب هلنینصف ( فلظلا ) |
 لی دشو تن كلردو هفلط ثناک اذ دا عبارلا بابلانم افلظ ضرالا تفلطظ لاق هبلوا

 هنس انعم یرت وکو تدنشا اذا هتشیع« تفلظ لاق ردلمعتسم هنس انعم قلوا |

 نالوا كسک ویو یرفوب ندقل روم اجو ندوصو رک ذیساک یک فیلظ ردلمعتسم | "
 هدننزو ريما ( فیلطلا ) نیطلاو "الا نع عفترم یا فلظ ناکم لاقب رونید هرب

 لیلذو راوخو ل احلا یسیا فیلظ لحر لاقي رونید همدآ لاحدبو ریتف تیاغب
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 | هدرطب یا قوس هقوسبک افوظ هفوطظیو تلاثلا بابلا نیم افُأظ هفادتب ءاج لاقي "[
 | هلئوکس كنار و یصف كناظ ( فرظلا ) ردم وسم ید هدنس هدام فوظ و و
 | لوقت هنمو ءاعو یا فرظ هدنع لاقب ردقورظ یعج هنسانعم ءاعو رونید هباق

 | ردصم هفارظو فرظو هسفنب یا هفرظب هتبأر و نیما یا ف رظلا قنوه برعلا
 | هفارظو افرظ مالغلا فرظ لاقي هنسانع« قلوا درب زو یکذ مدآ رب رارولوا

 | دنعو رد راج هدرعش ردلامهتسالا لبلق هفا رظ نکل سک اذا سالا بابلا نم |

 | هرزوا تفاطل و تغالب هجو یمالک هکر دصوصم هناسل هفارظو فرظ شضعبلا |

 | تليه نحو هسحو نسح لوق ىلع ردنرابع ندکل؛وس كزا و هدنآ شوخ |
 هفرظ ةئيهو فیرظ هحو و فی رظ لحجر لاقیف ردنرابع ندتفایق تک ازنو |
 | قرهلوا فصتم هلتحالم و تعارب دوخای ردصوصخ هلال هلا هجو نامه دوخای |
 | قلبابغو قلناوج نامه هلتفارظو فرظ دوخاي ردنرابع ندةلوا بلقلایذ و كريز |

 0 ءاسؤرو یعکنزریپ و رب رارونلتفص رلهوبح و بوبحم هزات نالوا هدننفخو اوه
 | همدآ ولنفارظ ردفصو هدننز وریما ( فیرظلا ) رارلوافصتم رلنلوا تاداس و

 | هدننزو باک رولک فارظو هدننزو بتک رواک فرظو *اف ظ یمج رود

 || فذح یدلاوز هکایوک هد هربخا هنیص وبشا رولک فورظو رولک نوفرظو
 || نکل ردیعج رکذ هکرد هدنلزنم ربک اذم وب دوخاب رلیدلیا عج هرکصندکدلیا |

 || یفارظ هناذ ف هدننزو لعفت ( فرظتلا ) ردشماغلوا عجب هرزوا یسهش رکذ
  فرظلا فلکت اذا ناف فرظت لا ردهنسانعم كماغيرظ هلنلکن هسک نابلوا

 ردهنسانعم فیرظ هدرلنوب هدنزونامر ( فارظلاو ) هدننزوبارغ ( یارظلا )

 ( فارظالا ) روك نوفارظ كني و *افرظ یعجج كلوا ردنوجا هنلابم رلنوب نکل
 لج رلافرظا لات ردهنسانعم قلوا یرللغوا فیرظ كمدار هبرمسک كنءرمه |

 فرظا لاقب رد هنسانعم قموق هفرظ و قلثرظ یبهنسنرب و ءافرظ نینبدلو اذا
 1 یغابا ترد كنءهود هلبدبدشت كف و یصف كناظ ( فلخلا ) افرظ هل لمحاذا اعاتم

 ] بابلانم افظ ریعبلا مئاوف فظ لاقب ردهنسانعم قذغب بوکج بوروتک هارا رب |

 لا رونید هکلريد نالوا هلننح و قینص فظو اهعج و اهلك دش اذا لوالا
 ماد ءالغ ىا فظ *ایشالاب لا روند هغلولام نالوا یاد و دکن یافظشیع هل |

 فوفضم ( فوفظملا ) ىدنلوا ركذ هكر د هنسائعم فف هلنیتصف ( ففظلا )
 هک بو دود هب ربا كمدآ ر ( فافظتسالا ( یدنلوا رکذ هک ردیفدامو هدننزو ۱

 هدوه,و لطاب هلیصف كناظ ( فلطلا ) اهعبت اذایهراث آ فدتتسا لاقب ردهنسانعم
 روند هبهنسن حابم و الطاب ارده یا لرحصو افلظ همد ترهذ لاقب ردهنسانعم

 هنغهنف كنسهلوقم یحلو نوبق رولوا ردصم فلظو حابم یا فلظ “یش لاقب



 قالطا هبلاخ 0 ندا تاقا بو رو قەت رهو , بلاقلا رطلا یا نافوطلا

 هنیوص ليس ندبا هطاحا یرب ره و هماع توم نروپس بوليس یهلج و رونلوا |
 ردهنافوط یدرفم روئلوا قالطا هبهنسن قوج كب ندیا هطاحا یعاجب اقلطم و |
 هلغلوا زدصم لالا ف هروک هنلوق شفخا ردیلوق هبوبیس وب هکرید حراش هلباه ||

 هدننزو فوض ( فوطلا ( رد نالعف یزو هدناح ره رونلوا قالطا هعجو درفم |

 هذخا لاق رونلوا قالطا هجاص نتب هدنروفح نو هدنزو فاص ( فاطلاو )

 لعرب هلیرسک كنهزمه ( هفاطالا ) رکذاک اهفاصو اهفوصک اهفاطو هتبقر فوطب
 (ةغهطلا ) هبراقو هب ما اذا هب فاطا لاقب رد هنسسانعم قمنوق بوراو نيقب كي |
 هدننس قلتوا هللا رهث هبنحو روند هنبرلحوا ی رالاد كنهینح هزات هدننزو هزم |

 ةغهطو ردندناهصایدهنلاریهزیا ن: ةفهط ردندیماسا هفهطو روند هنابن نالوا
 دفوف شوط قلاص و كشوك هنهطو یدنلوا رکذ هدنسهدام ففط سق نب |[

 زد رامن هلنرتعفو یصف كناط ( فهطلا ) ةيخزتسمیا ةنهط ةدیز لقب روند |[
 لاردبا لکا هدنمایاترورضو طعق هلیسهدایز رولوایابوبح هکرونید هنابنسنجرب
 هل رك كناط ( ةغهطلا ) رلشلبا ناب هللا ۍبادغب رمصم ینوب هدهیبط تادرفم
 ( فان هطلا ) .ةعطق یا هنم ةفهط. تذغا "لوفت وسد همطفر ندهنتسن ره
 ك٤ لزوکر اچ هلرسک كنءرمه ( قاهطالا ) روند هدولب كسکو هدننزو باس

 ۱ بولو ندتنام 4سکرز و اس اا تا اذا نايلصلا فهطا لاش رد هنسسانعم

 هنم هعطق هاطعا یا هلام م نم هغهط هل فهطا لاقب رد هنسانعم كمر و هحراپ رب ۳

 عرنا عب ففخ اذا 03 فهطا لا ردن انعم كلیوس زبت زت یزوس و ۳

 یخرتسا اذا ءاقسلا فهطا لاق رد هنسانعم كفلکشوک بویبلوس هبرق و مواط و |
 هنسانعم هاود روند هننزو دوس یک راز هففو كب هدننزو همام ( ةناهطلا )

 تضع یا فیط هب لاق رد اهن ام بضغ و مشخ هدتننزو فیح ( فیطلا ) ۳

 ضراع هرصاوشوا و نونجلا ىا فیطلا هذخا لاش ردهنسانعم نونح كمرواد و ال
 رد هننتسانعم :قاوا ضراع قابخ هن وک لوا! قوق لح رود هلابخ نالوا و 6

 ردبففخح فیط یظفل فیط یهجو كنقالطا فیط نکیا فئاط یسیدنک لایخ 9

 ردصمو ردلصالا یواو ییعب ردندنس هفیص توع . تام هکيک یرلهلک تیمو تبع

 (قاطاا) ةي واو و ةي یهف افوط فوطبو افیط فیطب لابلا فاط لاقب رولوا
 ردهصیبق نو رع ندنتعاج مرادون ( ةياغيطلا نا ) رد رد صع ید و هلیصف كوم 3

 لاق رد هنسانعم كليا فاوط قوح ( فییطتلا ) ردیس هدلاو هبنافیط كلذک
 فاوطلا رثکا اذا افی وطن فوطو افییطت فیط |

 ردهنسانعم كلءادرط هلینوکس كن زمو یصفكناظ 3 فأظلا ۱ ) ءاظلا لصف 3
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 . .لاقب رونلوا قالطا هنسبشاب وص كرهش ( باطلا ) طوفتیل بهذ اذا لجرلا
 1 ندهمركم ةكم هكر ديمسا ییالو كفيقث *هليبق فئطو سسعلا ىا فتاطلا هذخا
 لا و ےقل یس هب رق نانلوا انب لوا لا ردشلوا عق او ہدیداو رب ہد هلح مم یکیا

 هدنناقوط مالسلا هيلع حو هکر لیدی د راضعب هدئس هیمست هحو رد طهو یس هرکص

 لی ربح لوق ىلع ردیبم هنکي دليا فاوطو رود هدنز وب كب وص هروب نم ضرا
 | لصالاق دوخای یدردتبا فاوط ېب هبعک بودباعفر یهروک ذم ضرا مالسلا هيلع

 | تلج ةزعلا بر هلیساع د مالسلا هيلع میهاربا ترشح بولوا ندماش ضزا

 رونلوا قالطا جو هنضرا تكموقم ریش دوحای یدلیا لقن هزاعح ضرا هنردق

 ۱ سترب مد هنسهدهع كنهسک ر ندنتعاچ فدص ندنناکس توم سطح هدفلس یدنا

 ۱ هبهسک مان .بتعم ن دوعسم نک هدهموق ضراو رارف ندنوم سطح هلکلیا ۱
 نصح ند رع موو لحد هراس هلغل وا رادنام تیاذب موق بودا ددرو اهلا ۱

 | هدک لیا لاوئس وید ییزلوا بسانم مسلیا انہ راصح رب ینعب فوط رب قجهوا هانیو |
  یجردن هنصاو داش ینروس هرو نم "هدلب هل رلثا ناسصعسا یس هلیبق لهاو دوعببم

 هطاحا قارطا هک رد هنسانعغ فاط فوط هدارو یدلیا دابآ هلیحرط رهناخ |
 یاپ ندن رعد كنا لوق ىلع هند هناخ یای سوقلا فا طو رددام راصح ندا |

 هدنسهشوک تای دواي روئید هنر نالوا نیش ی رغوط هنکیک یعارذ كنا وط ۱

 || تک ود نمرخ فئاطو رونید نافلاط هنفرط یکیا رونید هبهجورپ ندبرک ا نالوا |
 | هک رونلوا قالطا هننالوا هرمشط ندهلج كرلزوکا یرلقدلغاب هنر یر نوعا
 روند هنک ولب رب كتهنسن رب ( ةقیاطلا ) ردیاباقم یداه رولوا اولنادیم یفاوط
 ندکی دوخاب ردق هک یأر یلعو .دحاو قوفامو دحاو ندهنسن دودعم لوق ىلع

 اا فدژلا لاق رولوا دارم یناسنا سفن هروک هربخا لوقو ردرفنرب دوخای ییا یلقا
 3 سابع نا لاق [ نینمولا نم ةنأاط امیماذع درشلو ] یلاعت هلوذ راصبلاق

 | .د هام لاقو سفنلا ديرب دحاولا ىلع ما بطنا قوا نغ هفوف اغ دحاولا ةغئاطلا

 هروک هننای كحراش لجروا نالحر اهلقا ءاطع لاقو فلالا ىلا دحاولا ةغئاطلا
 یرلرب اهنن هک یدنلوا قالطا هغئاط هتعاچ رب ندسان ینعی هیناسنا سوفن ادتنا
 هک روئلوا قالطا یغد هدحاو هلنهح و هلوا ندنناش نارودو ريس بویابا فوخ
 3 هک ولبرب خد ندابشا راس هلیهحو نیتعترع هدعب رولوا ردتقم ندننیدلوا راد رکح

 ۱۲ ( فاوطلا ) ردیبقل یم یا لئاو هدننزو دادش ( فاوطوذ ) یدنلوا قالطا

 ۲ لاش رونلوا قالطا هراکدخ ندا تندخ هلماقهاو تعالمو قفر هدننزو .دادش
 هغلابم و طارفا هلی كناط ( نافوطلا ) ةيانعو قذر مدخم م.اخ یا فاوط لحر
 مه ذخا لاش نوهگیدارا هطاحا یر ره رونلوا قالطا هرومند ناغای هرزوا

 نافوطلا



 هلن شر
 >> Sammon an Tenn سس سمت یحسسسحوووحوج جسم

 همقح و نیشنهش كك وب ج راخ ندانو رطاا هیق هالعا نم ةردات ةفيقس وهو

 ) فئطاا رونید هغاصصو هب همردنوص نالوا هدنرزوا وبقو روند هر نانلوا ریبعت

 هرابرد یزحرفو هراشباق یزعرف یرلک دلبا راوتسا هرزوا تبسو قدنص هلنینعف
 هنسانعم قلوا مومو رد هتسانعم تمې فنطو راردا نوعا تشز هک رونید
 اک ردهنسانء۰ هفانط و مبنا اذا عبارلا بابلا نم افنط لجرلا فنط لاقب رولوا ردصم

 لیلفكيون,یا فط لج ر لاقت د راو فثك ( فنطلا ) رك ذيس
 ؛ ةلخدلادسافلا یا فنط لحر لاقي رونید همدآ دساف ینوردو روئید همدآ لک الا
 ٠ هل نيتك ( فاطااو ) هلی كناط ( ةفونطاا و ) هدتنزو هفارظ ( ةفانطلا )

 اف ونطو هفانط نالف فئط لاقی رد هنسانعم قاوا باق دسافو نورد د هکر

 ردهنسانعم كملا زیهریو دهز هفانطو ةلخدلا دساف ناك اذا عبارلا بابلانم افنطو

 روند هب هسک واتمهت هدننزو نسج ) فنطملا ( هدهزاام یا هفنطاام لاقب هنمو

 (فينطتلا) روند همدآ ناقج هنس هلف كغاطو فنطلا هل ىا فذطء لحر لاقي
 ويد ن وسلقج هنب رزوا و همهنا اذا هغنط لاقب رد هنسانع« قاق مهتم یدآ 4

 تا س هکر د هنسانعم ك رپ وج یس هلوقء جاغاو ېب رچو لاچ هرژوا را وید
 هسک رب و اناصاو انادیعو اکوش هقوف لغح اذا رادلا فنط لاقي روئلوا ريبعت

 هسفن فنط لاقب رد هنسانعم كهروشو د هدیما بور دموا سفن هدننمص هنسار

 قمنوسموا هةن ىف ر هدننزو لعفت ( فتطلا ) عمطلا ىلا اهاند اذا اذک ىلا

 لاقي رد هتسانعم كع روو تفغلام یا اذه ىلا یض تفنطتام لوقت رد هنسانعم

 درو بام (!یاوطتاو-) دقن وفول فوطلا ( مهاشغي یا مهفنطتب وه

 . لوح فاط لاتب ردهنسانعم قغالوط یتس هروج كنهنسنر هتاف ( نافوطلاو )
 ' یر رهن فوطو اهلوح راد اذا ا افوطو افاوطو افوط فوطب ةبعکلاب و ةبعكللا

 . هلاص یرافدلغب بوناچ هني رب یرب هرکص ندکدروفوا یرلءولط نوجا روبع
 | وهو اوربعو فوطلا وبکر لاقی ردشل روک هدئارف رېن روئلوا ریبعت كلک هکرونید
 .٠ لمح و ءالا ىف اهیلع بکرب حطسلا ةئيهك ضب ىلا اهم دشيو اهیف فنی ب برق

 ٠ لاقي ردهنسانعم قمقح هالخو فوطلاب مللت لاقب روند هطئاغ فوط و اهیلع

 | هدننزو لعق ( فوطتلاو ) ( ةفاطتسالا ) طوغتيل بهذ اذا افوط لحرلا فاط
 فوطو فوطتو هلوح فاطتسا لاقي رد هنسانعم فاوط هدرلن وب ) فب وطتلاو (

 ( فاطلا ) هتسانعم فاوط عضوم ردناک« سا هليحف كيم ( فاطلا ) فاط ین

 ریتک یا فاط لحر لاقي هنانعم فاوطلا ریثک ردیففحم فئاط هدننزو لاح

 | هلیددشت كناط ( فأطالا ) رکذبس اک روئید هحاص نتب هدنروقح افقو فاوطلا
 _ فّأطا لاقی رد هنسانعم قسقچ هباشج نوجا ییبط عفد یخد وب هدننزو لاعنفا
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 ۱ یخدهدنازوا هروک هنناب كحراش لایکلا صقن اذا لابكملا فغط لاش ردنوحصا

 هیحانح طب اذا راطلا فقط لاقي رد هتسانعم قعای ینرادانق شوقو ردلمعتسم ۽
1 

 , هلزا ز ( ةفطفطلا ) هب بثو اذا سرفلا هب ففط لاقي رد هنسانعم قعارصعو |

  .فطفط لاقي رد هنسانعم قلوا نو زو تسس هدنلا یععح هسک رز هدننژو

 ۰ سقنا هلنوکس كفاقو یصف كناط ( هفقط ) همصخ دب ىف یخرتسا اذا لحرلا

 | رد هففط دوخای ردقلوا هفخط نالوا باوص لوق ىلع ر دنداععا هک رد یرافغلا
 | ن هلا دبع دوخاب هفخط ن شیب دوخای هفخط نب سق دوخای هليا همجعم نیغ

 | هدننزو ليدنق هليا هلمبم ىاح ( فييلطلا ) رد رذ یا ن ةفهط دوخای هفخط

 1 حس ( فیلطلاو ) هدننزو لحدرج ( فحطلاو ) هدننزو لدنعم( فعطلاو )
 5 ۱ در دش برم هدننزو ساط رق ) یاحطلا و هدننزو یکریح ) ینحطلاو ( هدننزو

 ۳ اف ےیلط و یقنحلطو افعلط و افعلط وافعلط و افیلط ابرمص هت رض لوقت رد هنسانعم

 ۱ عوحلاق روید هغلحآ ك وو الط و نا لے ینےلطو ادب دشیا 1

 ۱ یربح تاهما باصا ارز ردهیلصا یال كنهداموب دید-ش یا فیلطو قفط |

 IED هلبم» و دناز یال یرهوح رلیدلیا رک ذ هدناب یلعف رار هرس هک

 ] افلط همد بهذ لاقي رد هتسانعم لطابو رده هلنیتصفو هلیصف كناط ( فلطلا )
 ۱ كنهنسر و ردهنسامعم نیلو لهسو روند هکر بو هلنیتعف فلط و ا رده یا افلط و

۱ 

۱ 
۱ 

 لطابو رده و هنسانعم ذوخام شلوا ذخا هدننزو ریما ) فیالطاا )روند هنغترآ |

 ندشيا رب هلاصف ( نافلطلا ) لطابو رده ىا فيلط ۶ش لاقب رد هنساتعم |
 باوص هدن وب دوخای ردهنسانعم كلشیا هدنتروص یراچانوغرو نوغروب هلالرو "
  قلشغاب هبهنسن رب هلبرسک كنهزمه ( فالطالا ) ردقلوا هللا همجعم نی 9
 ۱ | لاش رد هتسانعم ۳۹ لطابو ردهو هبهو اذا اذک هغاطا لاش رد هغ سان

 ۰ لاقب رد هنسانعم قلوا هدومیو رده ییاقتنا لزبهح كمدآ رو هرده اذا هف.طا

  فلط لاغی ردهنسانعم قلوا هدایز ( فیلطتلا ) هعصخ را لطب اذا نالف فلطا

 ۱ ولژوس قوچ هلا دم ( ءافتلطلاو ) هدننزو کربح ( ینالطاا ) داز اذا هيلع
 لوقت رد هنسانعم یعشباپ هر هدنب زو ءافنلسا ) ءاغناطالا ( رود هم دآ قاشکی

 ۱ ۱ یج روا یعب هقصال یا مانسلا "یندلطء لج لاقب هنمو ضرالاب تقزل یا تافنلطا

 . هلئیتصفو یمضو یصق كناط ( فتطلا ) هوا قصاب و قن شاي بوبلوا كيد

 | ندنر هلق تكغاطو رونید ينير ناقح بولاموط یرغوط هنفرطرب كغاط هلنیتعضو |
  هرزواراوید هلو یصف كناط فنطو رواک قونطو فانطا یعجج روند هبدلق ر

 | را یا افنط یخ لمچا لوقت ووليد هوت روا هغاصص هدنزرط رک نالساپ
 یسسس سس س بس سس سم

 سن سو ےس سس سس ی بس تی

# 

 و
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 هار مس دعب هيف قباموا هرابضا المام یا هفافطو هغفطو ءا الاو كوكملا فط
 هلبک هلبع كرلاط *انالا ةفاغظو ءانالا فافط هدنع رایضعب و ةواموا هماج وهوا

 هدننزو باس ( فاغطلا ) هالعا ىا هتفاغطو ءانالا فافط لاق ر وند هنشاب ||"
 ىح كناط ( نافطلا ) ر ونبد هنس وك ارق هج هدننزو باتک ( فاغطلاو ) |

 ( ةنانطلا ) هفاغط لیکلا غلب اذا ناغط ءانا لاقب ر ونبد هکعلوا ولشاب هلیدشت كافو

 نالوا یسب رفو ه رکصندقدلوط كدلوا هلا حف ( ةففطلاو ) هدننزو هما
 ( فذعلا ) روند هئالوا ككا ندنس واط باق هفافط لوق ىلع هنشاب كحلوا
 ف رم هنب رلزپ نادابآ كفارصو زدءط ومر هدنن رق هف وک هلیصف كناط

 هل رهذو رد ه:سانعم بناچو فرطو ر وئلوا قالنطا فط هن رع ض را نالوا |

 دوخاب هللا لا یب هتسنرب نولوا ردصم فطو هنسانعم ؟یطاش رونید هنسویق ||
 ل والا بابلا نم افط هد وا هلبح ر هفط لاقت هئسانعم قم ردلاق هلقایا |

 ۱" فامطت او اند اذا هنم "یفلا فط :لاقب رد هنسانعم قمل وا نیش و هعف ر اذا |
 هنسیق رهن دو هد زو رار (:فاطفطلا ) رکذیس اک رد هتساتعم |
 كن هنن رب ( فاغطتمالا ) رونید هب رلح وا كن رالاد كخاغاو روید |
 فط امذخ لوقت ردهنسانعم قلوب ییالوف بواک هکلوت یسلوا عفنرم هلتاوهس ا

 هللالابح هلیدیدشت كاف ( ةفاطلا ) اندو نکماو كل عفترا امذخ یا فطتساو كل |
 درلاط (ففطفطلا)رونلواقالطا هناتسب “ىلا وحناتسیلاةفاطورونید هننبیاملرلا رحم زود |

 نالوا لصتم هر وکیا لوق یلع هنسانعم هرصاخ رونید هز وکو و یصف |

 كندب د وای رونی هل ره نالوا رحمو برطذعم هدندب د وخای هنفارطا كلاي
 ( قافلا )درد افطافط ی روند هنر یدو کتک لقا ا

 فافط لحر لاق ردهنسانعم كالاجوتسح هلیعف كلاط ( فطلاو ) هدننزو دادش |
 هلاوح هرزوا هنسن ر هلی مک تكنهرمه ( یافطالا ) ینعع فدو فحو فطو_
 كلبا ولساب یهایکو هیلع فرشا اذا هيلع فطا لاق رد هنسانعف قلوا ف شوا
 | قمر وغ وط یر وای كسکا هّقانو هفافط ةنلبا اذا لیکلا فطا لا رد هسانعم

 زا كلبا ناهن یگیشرب هليا هسیسدو مات ریغل تدلو ذا ةقانلا تفطا لاقب رد هنسانعم
 ! قعههرواق شاط نوا قعآ هبسکر و هلنبط اذا یرللنالف فطا لاقی ردهتسانعم

 قغعدلآ ر ا هلبحو كنر یمدآ رب و هب هواتاذا زجح هيلع فطا لاقش رد هنسانعم

 قذر وآ هرزوا هن ر و .هلټخ دارا اذا هل فطا لاقي ردهنسانعم قذوا هدن دم ۱

 را تا یهندنر ( فیفطقلا ) هیلعلقشا اذا هیلع فطا لاقی ردهنسان 1
 دوال كمرب هبا كلوا كتسکا قطب ردکلیا صیقتت یهفافظ هک رد هثسات
 | بلس یمانپ ردنرابع ندقءردلوط ریار هنب نغآ دوخای ولشاب هست یردوا
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 | دوساوا بنذلاو سأرلا ضيبالا ىا فرطم سرف لاقب هلوا فلاخم هنکنر یندب
 راسو هايس یوا كنغر وق هکر وند هن وبقلوش هدننزو همظعم ( ةفرطملا ) امه

 ' ضيبا اه راسو د وسا امنذ فرط ناك اذا ةف رطم ةاش لاسقی هلوا ضاب یرب !

 رد هنس انعم ٠كم ا تنح هدنسهروح بویلنا تكنح هدنحا کس ) فب ر6 1

 یر ل ؟کسعلا لوح لتاق اذا نالف فرا لقب

 في رطو رد یبم هموسم فصو موق بآل همدآ یراک دید فرط» روعایلا

 تبهذ اذا ريعبلا فرط لاقب رد TE AF تاک ود یراشید ندقا هح وډ ك هود

 در یا لبالا ىلع فرط لوقت رد هنس انعم كم روج یفارطا كيروسو هنس

 لاقي رد هنس انعم كَم ردن ود هنس ورک یس رلبا ا غو اف ارطا ۱

 قل هنق ینرلحوا یرلقم رب نون اخو اه رخاوا یلع اها اوا در اذا لیلا فرط

 ءانلاب اهعب اصا فارطا تبضخ اذا اهن انب ةأ رلا تفرط لاقب رد ها انعم
 ماما قرطم نب هللا دبع ن فرطء ردند اعساو بااقلا هدنن زو ثدحم ( فرطم )
 فیرط نن فرطمو ردن دنیعب ات ریتحلا هللا دبع نن ف رطهو ردینحش ی را

 لوقت ردهتسانعم قلا قرهلوا یکی هدف و نیا ىب هدسار هدانزو لاعتو هلن رسک

 یک تبیف هکردیعج كف رطت ( :فیراطتلا ) اشدح هتیرتشا اذا ىلا تفرطا

 لاقب رد هنسانعم كلا دع ه ركنو هف رط ی هتسن ر ( فارطتسالا ) اهءباصا

 یهنسنر و رولوا لو هد4ن سانعم لام یک فل ر b هداروب اش رط هدع اذا هق رطخسا ۱

 ( فهرطلآ ) هئدعسا اذا هفرطتسا لاق رد هنسسانعم تند ندیکیو ندءرکص

 ۱ نسا یا فد رط» لحر لاق روید همدآ رباد هر " یمادناو ءا ءا هدا زول مجم

 1 تک قرهفلاق كر هشود ندمروک یک روک هدننزو هجرحد ( ةفسعطا ) ماتلا

 هکر د ی رافغلا سقف نا هدنزو ه رجب هلا همیعک* نیت ) هفعط ( رداکد لجمسم

 اإ بیرقنعو ردفلوا هفقط دوخاپ ردقلوا هنهط نالوا باوص لوق لع ردندباصعا
 فیفط یش لاش روند هب همس هحزآ ه دز و ربا ( فيغظلا ( و ا وک ذم

 | كناط ) فازا ( مات رهغ یا فیفط یش لقب روند هب هنت مامتاو لیاق یا

 باتکو باره ) فافطأاو ( هل زرق ) فعطلاو ( هل د دشن با و یعق

  یتسولط لوق ىلع روند هبهنسن ن ریدلوط هلیفارطا ماع یباقو یو ۰ دنرلنزو
 ۱ ول شاب هکر ونبد هنشاب كلوا د وحای ر وند هب مسن نالن هدا هر مصز دک داد

 وادا لوقت رود هنتسولط كلوا د وخای ردنرابع ندنشاب كعلوا ,رالبعلوا
 سبوس سس سس سس حبس سس
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 ( نیفرطلاوذ ) ردب رلکدید یتمرپ نیلک ردیعما مزوا عونرب هلیصف كنيع ( یراذعلا
 هد هلبسدکیا هلغملوا یمهنکیا رر ه دنحوا غرب وقو هدننورب هکر دنالب سنجر |

 نی یدعونب هللاصف ( تافرطلا ) رديا كاله تعاس رد بوديا عسلو برش |
 ههحو هللا مرک ىلع قلاب ماما رلیدلوا لوتقم هدنسهعقو نیفص هکرد یناطلا متاح. |

 ثدحیدیا فرطم یرو هلاعف یدبا هفرط یریو فیرط یرب رلیدبا هدنفرط
 هحهقشب بویعشراق هرارلاس هقا یخدو هدننزو لعفت ( فرطتلا ) هدننزو |

 یعرلا فارطا تعر اذا ةقانلا تفرطت لاقب ردهنسانعم قمالنوا هداعح فارطا
 ریثک یسن ٌهطساو هنسالعا دج هدشن زو فتك ( فرطلا ) قوئلاب طاتخ ملو
 هکر وندهمدآ والکوک قاشواو ددعق دم فرط لحر لاقب روند همدآ نالوا

 فرط لحر لاش هوا ولب رشم نکلی بویللا تبث هرزوا تسودرب و نواخرب ||"
 هد هفاسم لیم تلا ز وا ۵ هنیدم ف رطو بحاص الو ةآرما ىلع تبثال ناک اذا

 رارق هداعرمرب هکر وند هبهقا لوش هدنن زو هحرف ( هفرطلا ) ردندآ عضومرپ ۱ ۱

 یرلحوا كنب رشید ندقلهجوق كب لوقیلع هلوا ردیا لقن هیاعرم نداعرم بویلیا |
 ام رهاہف مدغم تاصوادحاو یعریع تبثتالیا ةفرطةقان لاقب هلوا شافوا بونشآ

 یب لاقب رونید هنب رداج برع نالوا ندنبشیم هدنن زو باتک ( فارطلا )
 فارطو رونید هب هنس نلیج ندنف ارطا كنيكاو مدانم اتییا اف ارط اهیلع

 عفو لاقب رد هنسانعم كعثک وس بیرغ بی رغو هناکزا رولوا ردصم ند هلعافم | |
 هنس انعم ناشو فرش فارطو باس فثارط ییعد باس یا فارطا امهس ۱

 بارح ( فارطلا ) فرش نعىا فارط نع دج ااوثراوت لاقي رولوا لمعتسم || |
 ص وصحم هعفدم هرواق هح رادقم رو ندرلاع راس هکرونبد هب هقان لۇش وا ۱1

 | ندکییا دوخابندنکوب كننویقوص هدننزومرکم ( فرطلا ) هلوامالتوا نداعرب |"
 | ببسیسلوا یلفجصز یفرطره رونیدهلاش هشوک راج یلغجز فرط ترد شدقوط |

 ردف راطمیعج مالع اوذ عبر رخ نم ءادریا فرطم هيلعو *اج لاقي رد هیعست ۱ ۱

 | كربرب هلل رسک كنم (فارطالا) ردیلک لحر رب هدننزو داد-ش ( فارط ) ا
 قعو زوکو هتش رط ترثک اذا دلبلا فرطا لاقب رد هنسانعم قمل وا ریثک یاب

 اب کیدمرو هیسکرب امدقم مدآ رو هینفح نیب قباطاذا لجرلافرطا لاقب ردهنسانعم |[
 هلبفادحا طعب ملام هاطعا اذا نالف فرطا لاق ردهنس انعم كمرب و همدارب یهتس |

 لاجو نسح ردیبقل نافع نب ناڪ نو رعن هلادبع هدننزو مرکم ( فرط ) |
 (فرطتسلاو ) هدننزو مظعم ( فرطلا ) یدشلوا بلقم هلتلواهفورطا هلیتهح
 اهفنٌتسیا اهفرطتسهو مایالا فرطمقهتلعفلوقت رونلوا قالطاهنامز نک هدنیش
 | بولوا هابس یغربوق هلبثاب دوخای قا یغوربوق هلیشاب هکرونید هلا لوش فرطمو

gE 
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  Jراکشو هنسانعم نویع رونلوا قالطا هرازوک هکردیعچ كنهفراط ( فراوطلا |

 ۱ فا رطا رود هتدش نلیر و صوص# dna آر بتول و هد رفر امدقمو روعید ۱

 | شلما ادیب ندیکی بویلوا مدق لام هدننزو هفارظ ( ةفا رطلا ) ردسا ندیآ

 ندبلا فارطاو ردقارطا یعجج روند همدآ مرکو لیصاو ٌةفلاط یا هنم فرط ۱

 . ردنرابع ندفارمشاو ءالگ ضرالا فارطا ر ونلوا قالطا هشابو هرافایاو هرللا

  هرکذ یا لوطا هیفرطیا یردبال لا هنمو رونلوا قالطا هنناسلو رکذ كناسنا ۱

 ّ . بویعثراق هرارتاس هقا رولوا ردصم فرطو رکسوا ءاودلا برش اذا هتساو هغ یا

1:۸ 
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 روئد هر ی وا و ر آرت دو تف اا

 هدریشک لام قر هلوا فاضعم هنظفل نيع ( ةفراطلا ) ردندسان مالعا ( فورطم )

 ۱ نوت مرگ يزوگ لاح رہ ریثک لاعیانیع ةفراطب ءاج لاق رونلوا لامعتسا

 ] هنن اوج نالیروشود كرلرداج نوجارظنهبهرثطو رونیدهرارواج یجرب یعیاق

 : | هزوکر دعا هدننزو هفرغ ( ةفرطلا ) رونلو" رظن ههرمشط ندرلاروا هک رونید
 ] کی رولوا مسایند ندنرلظفل فراطو فی رط و رونید هقم راشی هلغغقوط هنسنرب

 1 7 هرکنو بیرغ هکرولواریسا ندنظعل فارطاو رونید هکلبا ادیپ لام

 ۱ راصاذا سماسشا ب ابلا نم ةفا رط لالا فرط لاقي رد هنس انعم قلوا
 | لحرلا فر لاش رد هنس قلوارینک یسن هطساوهنسالعا دحمدآ رو اقیرط

 هنوا یرلکددینوا قحا دغب هدننزو هنیفس( ةش رطلا ) ددعق دنیا افی رط ناکاذا

 مامرا هدننزو هنیهج ( هشرط ) هدقدلو ینلاکدوخاب رونلواقالطا هدنقو یغید راغا

 | ( فیرط ) ردن دیاا زج اح نب ةفب رطو ردیدآ وصرپ هدنلفسا كلح مان
  هدنن زومذح ( فی رط ) ردیسالحرر و دعضومر هدنتکلع نیرح هدننزو ریز

 ] لابج یرلکدبد مج مالعا هد هبداب هلیصف كناط ( فارطلا ) ردعضومرپ هدنچ
 ا هیحانو بناج هلنیتصف ( فرطلا ) ر وئلوا قالطا هدالب هصن ببرق ه هلافتم
 || لاق رونید هثیش كولب رب و ةيحانف یا فرطیف مهنم دحاو لک لاقب ردهنسانعم

 ] نیدلاو كمدآ رب لجرلا قارطاو اهژالعوا اهفارمشا یا ض رالا فا رطا مه لاقب
 I هلي س هين هين ( نافرطلا ( ردن رابع ندم رحمو "اپ رقا هل ملاب و ماعاو هوحاو

  لوطاو ردپ راب وص ردام و ردپدارم ندسنیفرط هدنوب هکیدید رلضهب هناسلوا
 ۳ 1 هبفر ط نالف كلءال لاق روئلوا هدارا قد دعقم و م هلا نفرطو رد هم اعم فرا

 ۴ بابلانم اف رط ةقانلا تفرط لاقب رد هنسانعم قمالتوا هداعرم فارطا هج هقشب
  تیاغو هنحوا كنهنسنرب فرطو قونلاب طلنخت لو یعرلا فارطا تعر اذا عبارلا

 اإ رالا ىلع ةمربلا لزل هلهانم دحا یکتشا اذا ناك ] ثيدحلا هنمو روید هنساهتنمو

 ۲ فارطا ) ليلعلا مما اتب اغ امینال توملاوا ءربلا ىا [ هیفرط دحا ىلع ینأب ینح

 1 ۶. ی راذعلا
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 تف راى لحر لاق هلوا ردنا وزرا یتسلوا كن سيدنک بودنا تبغر و

 شوخ هکر وند هنوئاخ لوش ثیدلا فرطو هل نوکی نا بحا الا اشيش یربالنیعلا

 رلهوا راکشهاوخ و هتفشآ رایتخا یب رلندیشیا یتهالک هلغلوا نابز نیربش و تبصع
 (فی رطلاونراطلا) هعم“ نم هفرطتسب ثیدطاهنسحیا ثیدلافرط ةأرما لاقي
 لاق روند هلام شفت وا لئا یکی هدرلن وب هدنن زو نس ) فرطملاو ) هدننزو ریما

 رد رالب اقم دیلت و دلا رلنو ثرحسم ثیدح یا فرطمو فیرطو فراط لام

 یا فی رط وه لاش روند همدآ نالوا ,راثک ېسن ةطساو هنسالعا دح فيرطو

 اا فیرطو روید هب هنس راس و هبهویم ردا و بی غو :ددعقلا دنص

 ردندا ر عش ی رینعلاری# ن فی رطو ردياعع لوقىلع قووم یمبا دلاجم ن فی رط

 فارط هلص كناط ( فرطلا ) رد هاورلا فیعص ندننلدح باهش نن في رطو
 نکل ردیعسا كبكوكرب هدننزو هرغ ( ةفرطلا ) رولوا مجندنراظفل فی رطو
 ردشغوا بارمشا یفیدلوا فراعتء هد رخ لزنم نانلوا رکذ هفرط نیمصلا ني
 ندناق یرمرق نالواثداح هدزوک یشا ندهئداح یربغ ر دوخای ندرض هفرطو

 ترابعندیکرحرب نامه بوبلوا قارطا هکر دیدآ افع ر صوصحهبهود و رونی دهب هطقت

 ردهتسانعقفانوا دوخای قعوب ینرلقابق لزوک هرکرب رولوا هرم ءان هفررطو رولوا

 ترد هکردبدآ رصثسنح رب هدننزو ءارصع ( ءافرطلا ) نیع ةفرط یفرافام لوقت
 نکت خ ردهدیس راف هکر دب رلکدیدیجاغا نیغلیا جاضا وب ردب یلکدید لثا یننصرت رولوا فنص

 یرفم رینو یرو یربغصو یریبک ردبع وئرب هکر دیحاغا نیغلیا ییا لئاو راربد
 رهسک شب هللا هفرطو هلناصف ردهف رطو هلاح رده ءاف ط یدرفم كنوبو رولوا

 هلیبتل هک ی دنلوا بیتلت رعاش مان دبعلا ن ورع هلجزا رایدنلوا بیقلتو هیت _

 ۱ ریمالو « افرطم موبلاهاکبلاب العنال « وبشا رویم هکیدید راضعبو ردف راعتم
 رعاش هک ی عطا ةفرطو یدلوا بقلم نوجگیدلیا اشنا ین * افقوذا رادلاب |
 وب کیر اا رطو ردند هحاورن ةعرخ ون ۱

 ۱ هعف رع ن هف رطو ار با ردنلان ناتلقلا هصن ناتلفلا ةلضن ی ةدالا

 هد داسا نور ندشموک هلغش وا عطق یو رب هدتس هعف و بالکلا موب ردندناحصا

 رهشآ هفررط دصسم )یدلوا صخر هنیذاخنا ندنونل ۲ هلکلیا نفعت شوک هدعب
 هنروع 8 ( ةفورطملا ) ردندني دح هفرط نب تو ردفورعمدصم هد هبط رق

 کید زوک هنفرط لاجر راس بودنا فرص ندنفرط یبوزینرظن ماد هک رو

 7 ريغ اکاد بوینش هنقرط وز الصا لوقللع هلوا هدر هناکیب یناووک یا هلو ٍ

 ممد الا رظ الوا اهنیع e اذا لاج راب فو رم اسا 5 هلوا راقب
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 .فرح ( فرطلا ) رونید هنهق رتکو انف كب لوقىلع رونید هنهق نایلوا لئاس
 هنلوا مج و دحاو هلغلوا ردصم لصالا یف وب و هنسانعم نيع رونید هزوک هدننزو |
 هلناوا سنجمسا عماج یرصب یظفل فرط هدندنع رلضعب نمنلعج نوجتیحالص |
 لزنم رب ندرت لزانم فرطو رونلعج هرزوا فارطا لوق ىلع یمنلعج و هبش |

 .ندهیحنوجلنآ رد هدنسهباثم یرازوک كننروص دسا هکردبکوکییا لوا و ردیسا

۷ 8 

 ۱ 1 ردئرابع ندیکو کترد هکرد هدن رب یس4یح كن روص دنیا هبحو ردا عواط مدقم أ

 یمروا هجابط هلا لا فرطو ردفراعتم هلا هفرط هدننب عوقتلها رویم لزنم |
 یک كا بوص فرطو هديب همطل اذا یناثلا بابلانم افرط هفرط لاقب ردهنسانعم |

 ۷ هنیاهتم و تیاخ کت هتنن ره و مع رک یا فرط لحر لاش روند همدآ هداز

 فرط و ردتعاج و موقرپ هدنب فرطونب و هاهتنم یا یشلا فرط لاقب رونید |
  ,نغابف زوکو هدرو هفرص اذا فرط هنع هفرط لاقب رد هنسانعم كلبا درو فرص |

 هفرطن نيع مهنم تیقام برعلا لوقنو اهینفح رح اذا هنیعب فرطوا رحایلع ۱

 رفرطلاقب ردهنسانعم قم راشی هلغمردنقوط هنسنر هزوکو ردهانکوب و اونام یا

 هفلوم هکرید حراش لوهحلایبع هنبع تفرط لاقبو تعمدف *یئب اباصا اذا هنیع
 | كئاط ( فرطلا ) ترظن اذا نیعلا تفرط لاقب یدلبا هحاسم ندنسانعم قاب

 رولک قارطا یعجج روید همدآ نالوا عرکولیصا ندنراف رط ردامو رد هلرسک |

 .نالوا سنج كاب و یوص ندشاب کیا كلذک نیفرطلا عذرك یا فرط وه لاقب |

 لبخو فرط سرف لاش رولک قورط یعج كنو رونید هناویح راسو تآ |
 روند هلآ یوصیثاب کیا لوفلع رونید هنآ نالبح كاب ینح ةصاخو فورط |

 ی زفلواقالطا هغارسف ردصاخ فصو صوصخم هنآ كکرا فرط یأر یعو |
 همردشت ندنلود یغارسف كنبحاص فرط ضعبلادنع و رولک فارطاو فورط |

 فرطو ردهفرط ینّوم روند هنآ نانلوا ثادصاو فارطتسا ندهرکص بویلوا

 | هلام شفتوا ادیب ندیکی و ندهرکصو رونید ههویم و تاب نالوا هدنغوصف زونه
 هللا مدار هکر وند هیسک لوش و ردتغل هد هلع تكناط هدن وب رکذیع اک روید ۱

 ا لاقي هبلوا یماود ندنفلا و تبصع ,یک مصع سعث هلغلوا روناضوا كاج ندتفلا

  ندقالتوا بویم روط هدقالتوا ر و هللل دحا ةبصع ىلع تبثبال یا فرط نالف |
 م نم لغت ناک اذا فرط لجج لاقب روند هبهود كکرا ندبا لقن هغالنوا
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 | هدانعموب رونید هبسک نالوایمعوثداح بویلوا یاد و مدق قرش و یعسیلا |

 ثیدحیا هبسنق فرط لحر لاقب ردففخم ندنظفل فرط هدننزو فتک هکایوک |
 |[ ليم هثبش ییدروکره هلغلوا یللکوک قانی وا هکر ونید همدآ لوش و فرشلا |

 سست
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 رد هنسانعم كمردتبا ليم و لام اذا هیلا فیض لاقی ردهنسانعم كيا لیم ید و ۴

 ليم یهنسنر یخد ون هلی رسک كنەزمه ( ةفاضالا ) هتلما اذا هيلا هتفيض لوقت
 ردهنسانعم كمل با حلو رطضم هبهنسنر و هتلما اذاهتفضا لوقت ردهنسانعم كمردتبا
 تفضا لوقت ردهنسانعمقلف هشيدلا و فوخ ندهنسنرب و هتاجلا اذاهیلا هتفصا لوقت
 تعرساوتودعیا تفنحا لوقت ردهنسانعم كلی هلتعرس و ت رذح و تتفشایا هنم و

 فرمشم و هلاوح هرزوا هن-ذرب و تررف یا تفضا لوقت ردهنسانعم قمجاقو ]

 كنهفاضا فلوم هکربد حراش تفرشا اذا *یشلا ىلع تغضا لوقت ردهنسانعم قلوا

 لوقت هدحابصم تح یدلیا توکس ندنسانعم قلقنوق ینعی كلا نادهم یدارب
 هلی كوع ( فاضلا ) ردموسیم احیصم هلترابع افینم كلم هتلزنا اذا هتفضا
 هب طیحایا افاضعم هتبأر لوقت روند همدآ شلداشوق هلیا رکسع قارطا هدهاکنح

 لاق رونید همدآ نالوا قحم ند هرکص بوبلوا ندموقرب لصالاف و برا یف
 تسسن اکا نکیا لکدندننربشعورابنو موق كمدآ رب و قزلم یا مع فا الاوهام و

 عد یا مهفاطموه لاقب روند هیسک نالوا دودعم ندنسهلیبق بوئلوا داتسا و |
 ثیختسم ( فیضتسلا ) یأحم یا یفاضموه لوقت روند ههانب و ًامعو مهبلا دنسم ||
 رونید همدآ نالوا هدنبلط تناعا و ترمن هکر دبفدامو ههننزو !

 هدنرلنزو هحریزوجربز هلباهلمهءیاح ( ةفرعطلاو فرعطلا ) (» *اطلا لصف ») |
 هقفوو روند هنیلهحهقفو و روند هحالو هحهقفوب نالواهصروط ندهدیصع

 | هکردتفل همجعیاخ رونید هدولب كسکوب هدننزوباصس ( یناعطلا ) روند هباصس |
 هبهصخو مغ هلرنوکس كنهمح«یاخو یصفكنادو ( فخطلا ) ردیوم ندسیدع نیا

 ییشغ لوقت رونبد ههودنا و هصغ و ردک نالوا شمالبق بویرو یلق لوق ىلع |
 هدولب كسکوت و روند هدوس یدکا و بلقلا یثنب مهلا نم "یشوا 2 یا فخط |

 فاخطو یاخطو رونید هدولب كسکوب یغد وب هدنزو باص» ( فاخطلا ) روند

 بانک لوق یلع روند هدولب هقفوب نیروک یزو كوک ندننلارا هدننزو بانک
 هنیفس ( ةفيَطلا ) ردکعد رلدواب كسکوب هکردمج ندنظفل هننطقاخط هدننزو ۱
 هلی رسک كنهرمه ( فاخطالا ) هنسسانعم هربزخ رونید هنشآ جالو ولتا هدننزو |

 ءارج ( ءافخطلا ) ةغيخطلا ذخما اذا لحرلا فخطا لاق ردهنسانعم قعای هفیخط
  فنالا ءادوس یا "افخط نانا لاقی رونید هکشا قجاق نالوا هايس ینورب هدننزو

 هعنجو رلوبق هدنسوشرق ۸۵ ردیعما غاطلزف رب هلیصفو یرسک كناط ( هنتط )
 موج هرزوا ریما مان ءاعسلا ءام نب رذنم نب سوباق عوبرب ونب هدنآ ردراو راراس
 هدنس هدام فهطو ردندباصعا ( هفخط نا ) ردفورعمهفخط موب هلیرللا لاتقو
 بولوا هقفوب هدننزو هحرز و جرز ( ةفخرطلاو فخرطلا ) رد روکذم ید
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 || قجا یرلهم هلغلوا ولدوس كب هکرونبد هبهقا لوش هدننزو روبص ( فوغضلا )
 1 (ةفطغَصلا)فکلاب الابلحالنبللا ةربثك ىا فون ةقا لاقب هلوا رولبغاص هلحوآ
 ۱ مهتعاجیا مهتفضفصو موقلا هفص لاق روند هنعاج و هورک دوب هدننزو هدد

 | هنسهزبس رازغم نزم هلا راهزا هکردهنسانعم هفیغص هدننزو هنیفس ( ةفيفصلا )
 لوقت هثمو روند هبهنسن شکر هدننزو ربما ( فبغضلا ) یدنلوا رکذ هکروتید
 هنرتعا و هتان یا رومالا هتب نح اذا انیلا هفصنو انب هفلن نعیاانغیفل انغیفصنموه

 1 یا ةفافضوه لاقب روند همدآ هرهبی ندکاردا و لقع هدننزو هبا ( ةفافلا )
 | هدنکتر لوک هکردیضا كحون رب هدنزرط هنک ھم كدام ( فنلا ) هل لقغال
 || هدرق رد هففض یعچ ررابق بوشک ندب هلنلوا كانرهز ردبا عسل ید رولوا زوب
 | كلبا یتوشوا هلماحدزا و ترثک هرزوا هنسنر هدننزو لعافت ( فاضتنا ) هدننزو |

  یناح كمدآرب و هربغ و ءالا ىلع اومعجاو اورثک اذا موقلا فاضت لا ردهنسانعم |

 ] هلیصف كيم ( ةفوضلا ) مهلاوحا تفخ اذا اوفاضت لاقی ردهنسدانعم قلوا هقفوب
 | ٠ فيس ( فیضلا ) ةجاحو مه ىا ةفوضم هل لاقي ردهنسانع» مارعو تحاحو مه
 [ رونلواقالطاهعچو درفع هلغلوا ردصم لصالا ف ردهنسانعم نامهم قنوق هدننزو

 | هنؤمو رکذم فیضو رونلعج هرزوا نافیطو فویضو فایضا هکرولوا هاکو
 | فینع :أرماو فیضلاجرو لحر لای رونلوا قالا ید ثبات نو رونلوا قالطا
  :أرلا تفاط لاقي ردهنسانعم كمروک ضيح نوناخ رولوا ردصم فیو ٌةفيصو
 قلوا نامهم هیسکر هدننزو هاتک هفاینو فیضو تطاح اذا افین فیت

 نورح فیضو افي هيلع تلدت اذا ةفايضو افینم هفیضا هتفطا لوقت ردهنسانعم
 رد هنسانعء كلیا ليم و ردندسات مالعا و ردیع"ا كسرفر ندنلسن كسرف مان

 یدناوا رکذ هکر دی وم كغي ( ةفينصلا ) هيلا” لاه اذا افي هبلا فاض لاقب !

 ؛یدوب هدنزو لمفت (فیطتلا ) نما یا ةفينیه لاقب روند هنوناخ سلاو
 كلا ليمو افیض هيلع تلزت اذا هتفیضت لوق رد هنسانعم قاوا نامهم همدآر

 روند هناي هلیرممک كدا ( فيصلا ) تلام اذا سءثلا تفیضت لاقي رد ه:سانعم
 كللادبع ن دم ردندیماما هدننزو نون ( نوفیض ) هبنحیا هنیضقوه لاقي

 هصغ هلی و یصف كيم ( ةفیضلا ) ردشابا تیاور ندیارعا نبا. نوفیط نب
  (نفیضلا ) نزحو مه یا ةفیضمو ةفيعم هنذخا لاقی ردهنسانع نزحو هودناو
 || كورعو یک نون هنغریوق كفينح هکر وند همدآ قواقلاط هلیصف كناف و كدا
 هش هدیکرت ابقو سیل هساک هدیسراف رولک هجربار هتفاینت بولبقاط یک یواو
 الفطتم فیصنا عم یجب نم وهو فينال نفيط وه لاقي را ردبا ریمعت یئووا و

 هدنن زولیمذت ( فیبضتلا ) ردذوخأم ندنظفلنفص هدندنع هیوبیس هکرید حراش |

 یت دوب



 هدننزو لعفت ( .فعضتلا ۳1 افیعم هه ادا ها لاق :ود ةد اا كلبا دع

 لک ةنجلا لها ] ثيدحملا هنمو هفعضتسا ینعع هفعصت لاقي ردهنسانعم فاهضتسا
 [لاخائاثرو رفلل اندلاق هیلعنوربحبو سانلا هفعطت یذلادیرب فعضتم فوت |

 یا ةفعْص« ضرا لاقي روند هر ش۶ٌاي فیعط رطم هدننزو همانعم ) ةنععلا)

 کیا دوخای یلئمر هنسنرب هد زو لعافت ( فعاضتلا ) فیعض رطم اباصا |
 ناکام فعن راص اذا *یثلا فعاضعت لاق ردهنسانعم كفلهدایز ردق یلاثما دوخاب
 هتسارآ هللا راهزاو تابن نوک انوک هدننزو هفیعنع هللا همه نیغ ( ةفبغضلا )

 ةلیحح* ة رمضان ةنضورلا تناك اذا كلذو لشنم ةفيغص لاقب ر ونيد ه رازنج نالوا |

 ففضو لقث هل لا رد هنسانعم لابع ترثک هلیصف كناف و هلداض ( فغصاا ) |

 هکلنا لوانن هج ربارب هللا سان ب ویا لکا هج نکلاب یاعطو لایعلا ترثک یا |
 هنا ] ثيدحلا هنمو حراشلالاف روید هکعشوا لا قوج هرزوا ماعط لوق ىلع رونید |[

 ةرثكوا سانلا عم ل وانتلا وهو [ ففض یلعالا ملو زبخنم عبشي مل مالسلا هيلع |
 رد هنسانعم سان ماحدزاو تدشو قیط ففض هرکی درد رلضعب و ماعطلا لع یدبالا

 رد هنسانعم تحاحو رقفو ردنر ابع ندقلوا رثكا رل هدنروخ ندماعط لوقىلعو

 هفمل وا نوزو فیعضو رد هنسانعم هلجع كموباو ةحاح ىا ففض هب لاش ||
 ولط ره اقلطمو رونید هغلوا هحزآ ندنس واط كجلوا هنسن نانلوا لیکو روند |
 رونبد هنسملوا جدرم بوشفص كفلخ هرزواوصو رونید هغملوا هحزآ ندهنسن |

 ماعطلا ىلع موقلا فص لاق الم ردردصم لصالاق ففض هدانعمو هکر بد حراش |

 ( ةغضلا ) روئلوا لامعتسا قرهلوا مساو ردصم سپاوجدزا اذا اففضوافص 7 ۱

 هفصو رد هنس انعم قعشقص هرک ر سا هرزوا وص ردهرم هان هلرصف هلداص

 رهنلا هفص لاقي ردتغل هد هل رسک كدا رونيد هنسييف ل رو ىداوو كرب زا

 ةفصو هلحاس ىا رضلا ةغصو هابناج ىا موزيملاو ىداولا تفنعو هبناجیا هتفضو |
 لیس نالک قر هلآ بوذشوب یک بوط ند هرد ادنبا هکرونید هنکوا لیس املا |

 یرلکما كنس هعو ردنرابع ندنتع اجو هورک موقلا ةنصوردنرابع ندنب وص ر
 هدنرزوا ( فوفضلا ) هنعساویا بخشلا ةفصةاش لا رونلوا قالطا هنوبف شکک "

 لداط ( فلا ) هيلع جدع یا فوفضم "ام لاقب رونید هبوص ناثل وا ماحدزا |
 لاخلا فط لح ر لاقي هنمو ردن دنس انعم تدشو قبض ردتفص هلص |

 فط لاش رد هنس انعم قغاص هلح وآ یس هع كن هقا فضصو هقيقر یا ِ

 كمار دک رو اهل هغ ایل اذان ل والا باسبلا نم افض ةقانلا
 هشت آ قر هموب ینرلقمرب هک شموشواو هعججاذا ؟یشلا فض لاش رد هنس نم

Eراثلا ىلا اهبرتف هعباصا مع اذا یوا فص لا ردا قا بونوط  
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 ۰ رک جوا دوخ اپ رول وا با ذع ج وا هک هلع یکیا ارج ز هغکی دلبا

 هئبش رب هر زوا قل وا ی وهفم كن هنع اضمو رول وا بی ذعت هلا ب اذع
 زاسج هلغم امل وا فر اعتم هدیرع تابط اسم كليا ج وا هلا منت یبلثم ییا
 زا ردغلنا یی وهفم كن هفعاضم هر وک هت اب كحر اش رونلوا لامعتسا هلینهح

 ۱ یاعضایج كنعضو ردع رفتم هیهقف لئاسم هصن.هثص»وبو ردقو تحاح هزوجت

  ردرازبییدنلتاق هکردنرابع ندنسیش اوحوروطس هاننا كيوتکم باتکلا فاعضاو
 ] كن د دسلا فاعضاو هيش اوخو هروطس *انناقیا باتکلا فاعضاق وه لاش

 هلتیتصف ( فعضلا ) ردبرلتاق كند هک ایوک ردن رابعندنرلکک دوخای ندنس اضعا

 | كن هرمه ( فاعضالا ) ةفعطمىا فعط بایت لاق رونلواقالطا هات هقفوب كب
 هنسن رو افیعص هلعحاا ضرلاهفعصا لاش رد هنس انعم قلق فیعص ها من

 ۱ نینعض هلعح اذا هنعضا لاقي رد هنس انعم تا هدایزو منع ید ردقلوار هرزوا

 نالف فعض اذا نالف فعطا لاقي ردهنس انعم قلوا فیعط یسهاد كمدارو

 ناک نم ] رییخف ثي دا هنمو هدننزو نسع رد فعنصم یلعاف ےسا كنوب هتیاد

 هللا یر رع للوقو نوسلیا عوحر نالوا فیعص یسهباد ینعی [ عج ريلف انعذج»
 | رلذلوا یوقیرلهباد عب هریسب نورسی مینادارا [ هاصعا ىلع ريما فعسلا ] هنع

 هنسانعم قلوا فعاضم فاعضاو رلنوسلوا عبا هنبراریس رانلوا فیعض یرلهاد

 . رونبد همآ شفلف فیض( فوعضاا ) مهلفعوضاذا لوهحمایلع موقلا فعضا لاقب

 ل اعفا نالوا رکذ ارز هدنن زو مرکم ردقمل وا فعضع نالوا ساق هدنو

 لعق ) فیعضتلا ( ف وعصم وهف ض رملا هفعضا لاقيف ردغ وصم ندناب

 هلعحاذا هغعص لاق ردهنسانعم قلق هدایز ید ردقلوار هبهنسنر یخدو هدنن زو
  تیدحرو افیعص هدع اذاهفعص لاقي ردهنسانعم كلا دع فیعص ییهنسنر و نیفعض |

 ۱ اذا ثیدلا فعض لاقب ردهنسانعم كعد ردفیعنض یتعی كليا تبسن هفعنص یمالکو
 ۹2 *یرلقدناق هبابیک هلرلبحابیک یک تیبنت رولوا مسا فیععتو فعلا ىلا هبسن
 نر دوب هدنن زو هلعافم .) ةنعاصلا ) هنسانعم هاییکلا نالجب ر ويد
 ۱ 2 راش نیفعض هلعح اذا هفعاض لاق رد هنسانعم قلق هدایز یغد ینلثهر هرزوا

 ۲ لوعثم سا یظفل هفعاضعءو ردغلبا ندفیهصت یم وهفم كنهنعاضعم ه ر وک هننای
 اذا هفعاص« عرد لاقب رود ههرز شلروحک سشیکیا رشیکیا یرلەقلح رول

 1 نالوا فيعض یاد هددت زو نسحم ( فعضلا ) نیتفلح نینفلح تصسن تناك ۰
  لحر لاقب ر وند همدآ ناورف یناراقعو الرئو كلتفحو یدنلوا رک ذ هکروئید همدآ

  فیعط یبهنسن رب یندوب 4 یاعضتسالا ( ترثکو هتعینم تشفدق ناک اذا فضم



 نا
irene sianنو سس نت بمب  

 یا ربخ ةفرمض ف وه لاقی رد هنسانعم ريخ ترتک هدننزو هفرغ ( ةف مشلا )
 لوقىلع رد هفرمض یدرفم روید هنحاغا ربا هدادزو فتک ( فرضلا ( هنرثک

 | هرجش یرلکد ید بأثا هدنرلفارپب و هدکلکویب هکر دیدآ رجشرب ندلابج راجثا ||
 هجرکا رولوا یشب رودمو یصب و قآو كجوک یک یربجا طاجو رولوا هببش, ||
 (فعنلا) راردبا لکا یعسق نویمو شوقو ناسنا رر دشاق یشید نکل ردلوکام ||
 هيف لاق رونید هکلزسرف و هفلزسلاجو هغلنوب ز هلنینعفو هلیضو ىحف ك داض |
 رکفو ىأر هلیصف كداض هدندنع راضعب و ةوقلا دض وهو فعضو فعضو فعط |

3 3 3 3 ۳ 0 1 08 
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 یوق دض لوالاو سالا بابلا نم هیفاعص و هفاعصو افهحو افعص فعضو لحرلا

 رد هفطن نالوا هیناویح دام یتعی ینم نم یا [ فعض نم مکقلخ ] لات هلوقو ||
 رد ردقم فام دوخای لوؤم هلبا لعاف مسا د وخای یدنل وا ریبعت هللا فعض ةغلابم ||

 هنددع كن هنسن رب فعضو رلیدایا تأرق هلع یرارناسو هلصف هرجو مصاع یفوب و |
 ثلاشألا بابلا نم افعض مهفعض لاقب رد هنسسانعم ققلاغوج هلکلیا فعاضم 1
 | هدشنن ز و ريما ( فيعضلا ) مهیلع فمضلا هبا الو هل راصف مه رنک اذا | ر

 باب هدنن ز و نا رک ( ناضعضلاو) هدننزو روبص ( فوتضلاو ) |
 كد اط ر واک فاعض یرلعج رونید هاب و نوبز ر درلفص و ندساخ

 ی رکع ر واک ینعضو هلت اصف رولک هفعضو هدننزو ءامرک رولک ء افعضو هلبرسک ||
 لاعت هلوقو رد فوعضو هفیعض ین وم هدنن زو یراکس رولکق اعضو هدننزو
 | بولغم هنب رل اسفن یاوه ینعب هاوه هلیتسب یا [ افیعض نان الا قلخ ]

 | یلاعتهلوق هنمو لبق رونیدهانانو یعا هدننفلربج فیعضو ردرلنویزهدنس هو
 | هنلئم كن هنسنرب هلل رسك كداض ( فعضلا ) اربرض یا [ افیعض انیف كارل ] ۱ ۱

 ىلا فعض لاقب ردیس هين نیفعض روئلوا ریبعت یناقربو یردقلوارب هک روند |
 هب هدایزهکلب ردلکد روصقمهنلثم كئیشرب فعن لوقییع هالث,یا هافعضو هلثمیا |

 فعض اریز رل ردبا دارم ینلثم جواو ینلثم یکیا رارید هفهنض كلالثم رولوا لماش ||

 هتبلا هنسن فیعسو نویز یسهقیقدو رد ههروصحریغ “دايز یعصو لصا كنطفل |[
 تأی نم ینلا *اسناب ] یلاعت هلوقو ردینبم هنسلوا بلاطو لئام هنوقو هکل هدایز |

 فعاضب زاجو ةبذعا ةئالث یا [ نيفعض باذعلااهل فءاضی ةنيبم ةشحاش نکنم |
 نوجهیدلوا هبکترع یشحف تاذ هرکرب یتعی ةئالث ریصپیح ناثیش یشلایا لعج |
 شف باکترا بولوا ندنوبن نادناخ هدعب رونلوا بیذعت هلاذع هرکرباپ هلباذعرب !

> 
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 هنسانعقلوا میقع یعسوم زای هدلحمرب رولوا ردصم فیصو ېک ردو هردب رولک |[
 هلع كداص هفویصو فیصو افیص هب ماقا اذا افیص فوصی ناکلاب فاص لاقب
 فیصب یدهلا نع مهسلا فاص لاقب ردتنل هدهیواو هنسانعم قعاص ندناشن قوا

 فیص ) فئاصلا ( ردندلاجر مالعا فیصو اف وص فوصب یف هغل هفویصو افیص ۱

 فئاصو ادیکو فئاص فیص لاق یک عاشو رعش روالوا دارا ادمکلت ییظفل

 || فئاص موب لاقت رديغفخم فئاص فاص ردلمعتسم هنسانعم ىسا كب فاصو
 اإ هلذیفو هدننزو دیس ( فيصلا ) رديدآ عضوم رب فئاصو راح ىا فاصو |

 | هدارو روند هرومغي ناغاي ه رکصندعب ر د وخاپ ه دنماکنه فیص رد راج

 اقس لاش هلتبسن روند ید یتیص ردل وا یانعم ی دارم ندفیص

 | مور ( ةللاصلا ) عيبرلا دعبوا فيصلاىف "ی رطلا وهو فیصلاو فيصلاو فيصلا
 | | ربوع هلنلوا یعقوم درب و فرب مور دالب رونید هداهحو هوزغ نالواعقاو هنفرط
 یهو ةفلاصلا ن وزغب مه لاقي یدنل وا قالطا نوح رلکدتیا ازغ هدفیص مس وم

 . ( ةفیصلا ) رونل وا قالطا هب هربخذ نالوا بولجم هدنعوم زاب و مورلا ةو نغ
 ۱ تغیص لاقب رونید هرب شمن ای یرومغب زای هرز والصا (ةفویصلاو)هدننزو هلیکم
 ا ( فایصلا ) فيصلا رطم اهباصا یا ةفويصمو ةفيصم یهف لوهحا ىلع ضرالا

 ۱ لاقت هلوا شمالا لهأت هعنیکرس ربق هنلاقص هک رونید هم دآ لوش هدننزو بارحم |
 | دونید هرب نتب هرکص ندهرئاس "یضارا یتابنو طعم ین جورا ۸ اذا ,قایصم لحر
 | هلیعم كرايم ةغيصمو فیصمو یایصم و تابثلا ةرخاتسم یا فایصم ضرا لاقي
 ۱ اهعم یا ةغيصمو فیصمو یفایصم فان لاق رونید هب هقان نالوا یسی روا هدنناپ

 اهل رثک اذا فایصم ضرا لاق رونید هرب نالوا راغی قوج یر ومب زای و اهدلو |
 كن هرم ( ةفاصالا ) ردندسا مالعا هدننزو نوهج ( نوفیص ) فيصلا رطم |

 دلواذا لحرلا فاصا لاقب رد هتسانعم قلوا یدالوا هدنمد كلریپ كمدآ رب هلل رسک |

 أ فیصلاق اولخد اذا موقل|فاصالاش ردهنسانعمقلوا لخاد هموم زایوریکلا ىلعهل

 (  فیبصتلا ) هفرصیاهرش هذع هللا فاصا لوقت ردهنسانعم كليا لی وحو فرصو
 فيصل یافک یا اذه یفیص لوقت رد هنسانعم كلا تیافک هنتنوم زای هنسن ر |

 ردهنسانع» قلزاب هدرب رب هدننزو لاعتفا (یایطصالاو ) هدننزولعفت ( فیصتلا )
 إً هيض كي ( فاطصلا ) فيصلا ىف هب اوماقا اذا اوفاطصاو ناکلاب اوفیصت لاقب

 ] رولوا ریبعت قالباب هکر ونید ههاکتماقا صوصخ هنعسوم زای ردناکم مسا ندفایطصا

 - هب هلماعم نالوا هرزوا فیص مسوم هدننزو هلعافم ( ةفاصلا ) رونید ید فیصم |
 9 فيصلا ىلع یا ةفياصم هلماع لاق روالوا قالطا

  ردعضومرپ هدنب رق علعل هدننزو هما# ( ةفارضلا ) (۰ ةمجعملا داضلا لصف + ) |
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 ناو تفم دواي هدنلح مدا دراز 2 راربد هثیفر فوص» :هاطعا ابرو 1

 هکردببقل یردب كنعاج ر ندنسهلیبق مضم هلیعص هلداص هفوص ( هدنماقم یدربو |

 هب هم کم هبعک هدننامز تیلهاج ههر و نم تعاجب ردهخناط ن دا نب سم نب ثوغ لوا

 هرکصندفوقو هدنافرع یدبا رلردبا هضافاو هزاجا ندنافرع یباجحو تمدخ ||

 هرکصندک دليا هزاجا یخدلوا یدبا ررغاچ ود فدنخ یزیحا هرکصندک دایا |
 هموقم تعاج هک رلیدید ااو ىدا ردبا ادن هدننعن هزاجا هحاجح هلهجاب ۱

 یدبا رارولوا كبشنم یک یطالتخاو كبشت كك وب بولوا مقحم ندلئابف فارطا |
 رد هو نیحم ىلوق « انافوص لآو زمحا لاقي ىتح » عاشلا لوق هنمو كنبرهوج |

 WE ةهانم دیز نب دعس ون رلنا و اوفص لآ نالوا باوص 8
 ناوفص لآ نم كلذ ماقلا زوج قح هباورلا دعب یروزم تب دیبع وبا 1

 ردبعایصم * نیت ف رع#)اق نوع رالو » یردص كس و ردشلا ناس هل. رابع

 ( فوصلا ) رلربد خد جوعاو ززخاوبا اکا کردن ان ( هفوصلاوذ )
 فاض لاق رد هنسانعم كلك و نویقهدنن زو دوعق ( فووصل او ( هدننزو فوخب ۱

 فاس لاق رد هنسانعم قعاص نداشن قواو فوص اذ راص اذا افوصو اف وص شکآا

 فاص لاقب ردهنسانعم كلا ليم اكبر و لدع اذا فیصیو فوصد فدهلا نع سلا |

 رونید هچوق ولکوب ( ف اصلاو ) ( فوصالاو ) ( فاصلا ) لام اذا ههحو ىع ||
 فاص ه دارو فوصوذ یا فّاصو یوصاو رجلاب فاصو مفرلاب فاص شرک لاقب

 بابلانم افوص ش ةدكلا فوص لاش رڌ هنسانعم قلوا واکو قوح كب نویق رانرتعف ۱

 هلیعط لداص ( ینافوصلاو ) هدنن زو فتك ( فوصلا ) هف وص رثك اذا عبارلا |

 ولردر هلیعط كداص ( ةنافوصلا ) رد هینافوص ینوم روتد هحوق وکوب نر
 E د( ةفاسالا ).رولوا یرلیون هد رخو ریصق هکردندآ تاب لوک « ۱

 دایص نبا ( قاص ) هلاما یا هرش ینع هللا فاصا لوقت رد هنسانعم ققلاص |

 رد فاص یا لوق یلع یدنلوا رکذ هدنببهدام دیص رد روک دم هدنیدحت هک دیس
 ظبق هدننزو فیح ( فيصلا ) یدبا فاص یقلو هللا دبع یعسا دوخاب یک یضاق |
 كوش هکردنامز یتیدلوا یسا هد هحرد تیام كناوه ردفیص م رد هاا

 كيعث هکر ونبد دمایا نالک م I لوق لع ردئدم یتیدلوا هدنحر دسا

 هدیبسراف ر ونلوا ریبعت زای هدیکرت ردماکنه ینارود هد هلرنس دساو ناط ربا

 هدنسهدام عاض ىلثم + نبالا تعیض فیصلاو * رد فایصا یمجج روند ناسا

 هزاجالوا ییا ررعاج ود هف وص یزیحا هلا اذن العا بوقلاق یسیر ندراروبم ۱

 ۱ ) فوصلا ( زدینک فالتخا كنظفل یناق یرلتروص ر> و عفدو ردیففح فاص

 ی و ا یک هوتشرد لا نیم هدنیزو رک و دو کک
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 عون یا عانلانم فنص هدنع لاقب  Eتفص هل رک كداص نامه فنصو

 ندنظفل فنصا هل كداص ( فتصلا ) هتغص یا اذک هفنص لاقب ردهنسانعم |

 یفنص دوع ردکعد ب ودم هفنص هلنیتخف ( یننصلا ) رکذیس اک ردعج عود  .

 ندنعون یلقاقو نود ندنعون یراق دوع لوق یلع رونبد هن رتک هلبسهدایز كنجاقا
 هحرف ( ةفنصلا ) رط وسام هعضوم مان فنص هروک هنناب كح راش ردلضفا |

 هنناجو رانکرب كنو هلاح ( ةقتسلاو ) هل رسك كداص ( فنصلاو ) هدنن ز و
 | بوثلا ةغنص لاقب رونید هنب رانک ولقاجم د وخای هنفرط زسقاجم لوق ىلع رونید
 | هیف یذلا وا هل بدهال یذلا هاجوا ناک بناج یا هتتشاح یا هتفنصو هغنصو

 فنص یعج روند هنش وق هود كکرا شل وص ى رلقاص ( فنصالا ) بدهلا | ۱
 فینصتلا ) نيقاسلا مشقنلایا فنصا ملظ لاقب یدنلوا رک ذ هک ليم ثداص رولک ( |

 ]| فص لاش و2 هنساتعم قاق فنص فص هل ردنا زت ندمسصعد یدعب ی همست رب

 3 ۱ ج اغاو رد هراس ندنو باک فیذصت ضب نع ا زیمو افانصا هلعح اذا ؛یشلا

 | هلآ دیبع لوق ینعاا اذهنمو هقرو تا اذا رصشلا فنص لاقب ردهنسانعم قعلقاریپ
 | فنص » امو مورکلایذ ناول ایقس « ناورم نب زی علادبع حدع تایقرلا سوق ن
 | مهو هلکلیا رابتعا ندلوا یانعم یم وقرم فینصت ی ره وج « هبثغ نمو هنیننم
 | رونلوا نظ دیعب مه ون ی یر ه وح هلْغل وا لبا هدفصو لوا یانعم نکل ردشلنا

 || نالوا سبا نکو بطر یه كنبرللاد دوخاب كنرلهویم هدننزو ثدحص.( فلما )

 1 (فنصتلا ) بطروسبای نم نافنصهرفامناک اذا فنص» رج لاغب رولوافصو هرجش
 ا ترشقت اذا هتفش تفنصت لا رد هنسانعم قلواف یسیرد كادود هدننزو لمش

 اإ قارباللرطفت اذا تبنلاو یطرالا تفنصت لاقب رد هنسانعم قفلفاریب تابنو جاغاو

 لثلاقو رد صخا ندفوص هفوص هلا اهو روند هک وب هلی كداص ( فوصلا ) |

 ۲ 1 لع راد هک وب ندنلا یدلوب كوب یراق زوغوا یتعی » افوص تدحو *اقرخ «
 ۷ یثان ندنکیدلیا هابتو داسفا هلخلوا هر ف هدقدلو یو هتبلا تروعا نکا

 هدنقح هسک ندا هاو فات هلکمالعب ینسهرادا بودیا تباصا .هلام رب روب لثم |

 اهرعشبوا اهدنج یا هتیفر فاصبو هبیقر فوصب تذخا لوفتو رونلوا دارا
 هتمانعم فوض ید فاض هدارون ارهق هتذخا وا ءاعج هافقب وا هافق : رقنق لدنلا
 ففحم ید ندفئاص ردهانعموب ید فاقو نوقو فاطو فوط هک هتن ردلمعتسم

 0 6 توپ نا نا روک ذم لاتمو روتلوا لامفتنا ةفلابم زدم قوا
 | اواي مدشباب ندنجاص قفراص نالوا هدنروثچ یسافق دوخاب مدنوط بوبارواق

  كمشلبندندرآ كن هسک ر یمالکو ردکعدمدنوط هلفنعو رهقدوخان مدنوطندنساغق عوج |

 نوستوط ندننویب هل رک رلردبا لامعتسا هر دلشتب ها ان نک روثلوا نظ لک د نک#
 نبی
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 بک ( فلصلا ) رو اما تال ج ر وند هنوتاخ نایاوا یمرحو

 هرم دوخاپ رونبد هب وک ه زره نالوا ردبا یاذکو فال ینع و هدوهب هدننزو |
 یعجج رونبد هراک دای نالوا هدنساعدا تناطفو دشرو تفارظ نو ریپ ندندادعتسا |

 فلصو رولک نوفلصو هدننزو ءاحص رولک ءافلصو هدننزو ی راکس رولک قالص |
 لاقت ر وند هماعط زمهتذلو لیفت یا فلص ءانا لاق روند هناق یل هقواو رغا |

 ذغال لبلق یا فلص *انا لاقب رونید هباق نالآ وص هحزاو هل مطال یا فلص ماعط

 دعرلا ریثک یا فلص باح لاقب رونید هدولب زا یرومغی قوچ یدعرو هامل |
 نايل وا رداق هعاقنا یندیدیت * ةدعارلا تحس فلص بر « لثلا هنمو ءالا لیلق

 فال هدوهب دوخای هدنقح لیخ نالوا لوټ دوخای رونلوا برض هدنفح هسک |

 هکر دقاوا هلندنعف یظفل طلب هکربد حراش رونلوا برض هدنفح ندبا فاذکو
 رد ردصم ندنسسانعم ه روک ذم هیاعم ۳ ندلوا یانعم رک ر ولوا ردصم

 یغاربط ردزتاج هدهلرسک كراداص هلباها ( ة*افلصلاو ) هدننزو ءارج ( "افلصلا ) |

 رلنضعب و رونید هبابق نیچلاپ نالوا ربارب هلبا رپ لوق ىلع روند هرب نیلاقو كب
 رولک فالصو فلاصا یعجب روند هضرا نالوا روب و كي ؟افلصو فلصا هدندنع
 ناغیلص هناي کیا رود هشننایرب كنوب هدننزو ربما ( فیلصلا ) هلرسک كناف

 ییا ك راهغروبف نالوا هدنناب کیا كنو یرغوط هشاب نافیلص لوق ىلع رونید |
 روند هرلحاغا ی روقرا ییا ه ددعک کیا قح4سالغب هقحو ر وند هنن رلحوا |

 یدیا رلردبا فلاحتو دهاعت هدنناپ كنا تیلهاج لها ردیدآ غاطرب ( فلاصلا ) |

 نسغنلا لیقثو ناجارک ېک س واک هسک ر هل رسک كن هزم ( فالصالا ) |
 لیلق هسکر و هسفن یا هحور تلقث اذا لحرلا فلصا لاقب رد هثسانعم قلوا

 شغب و هريخ لق اذا لحرلا فلصا لاش رد هنسانعم قلوا زس ريخ ىنعب ريا |
 قلق ت تعمرح و هدنتف یوز ینواخو هضخبا اذا انالف فلصا لا ردهتسانعم كيا |

 لمفت (:فلصتلا ) تكسوز لا تاضتب یا تنفر هلا فلسا لوف هک 6
 كلا فاص راهظا.هلفلکتو قلع اذا هل فلصت لا ردهنسانعم قغلفاتلب هدننزو

 ردنرابع ندکلیا تفارظو لضف یاعدا جراخ ندنرادتقا "هدهع هکرد هنسانعم |
 هفلتواروش بوئاصوا ندقلتوا ولنط هودو فلصلا فلکت اذا لحرلا فلصت لاقي

 ءافلصو شما ىلا لامو ةلخانم لم اذا ریعبلا فلصت لاقب ردهتسانعم كلبا ليم |
 اوعقو اذا موقلا فلصا لاق ردهنسانعم قمارغوا هب ه روک ذم ضرا یرلکدید |"

 ثنیسق ناوسن هدنتق رونید همدآ لوب درو نت و هافلصلا ىف ۲

 ( فنصلا ) ةأرماهدنع یظحال ناک اذا فلصملحرلاقش هیلوا یرابتعاو عقو الصا

 رولک فونصو فانصا یعج رد هنسانعم تبایو عونو هنوک هلیصفو یرسک كداص ||

> 
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 هدهوا زود هدننزو هزاز ( ةقصفغصلا ) روند هنحوا یرویس كغاطو وتسمیا
 00 ور راد 00 را فقم لات رم هتساتمن تنگ هجا

 ۱ رربد ید هفاصفص رونید هم اعط یرلک دید نکا یفک ا رولوا مسا هقصفص و

 | هنیریدلوح كنبراشوق هجرسهفصغصو ةحابکسیا ةفاصفصو ةفصفص انلکا لوقت
 | ةيش الا فصفص لاقب رد هنس انعم قم التوا یجاغا دوکس هب یئاومو روید

 ۱۴ زود هنشوف هح ین دین زو ده ده ( فصفسلا ) قاضغصلا اهامراذا
 | یدرفم ردیح اغا دوکس هکر دیا فالخ رصش هدن زو راترث ( فاصفصلا )
 ۱ بولوا یالا رکسع هدنم کنه كنح هدنزو هلعافم ) ةفاصاا ( رد هف اصقص

 | یسهناخ كمدآ رو نیفطصم اوفقواذا لاتقلاق مهوفاص لاقب رد هنس انعم قاب روباط
 قا هتفص یا قاصم وه لوقت ردهن س انعم قوا وشرق هنس هفص كرخا ی-هفص

 || لاق رد هنس انعم قعثا هرم ورور هدننزو لء افت ( یاصتلا ) ییفص *اذح
 ا قلغب رل روب اط ركع «دننزو لاعتفا ( فافطهالا ) اورط استااذا اوفاصت

 | هدنن زو فوقس ( فوقصاا ) اف وقص اوماق اذا اوغاطصا لا رد هنس انعم

 وا لصا هدن ویو ردید رفم فتص هنسهانعم لاظه روند هراناوتو هراکنوک
 | كنيس هیاد هدنن زو لحد رج هلا همجع* یاخ ( فنصلا ) ردقلوا هلبسآ

 | | هتلارا یرهجاب لوقییع یک یرتاسو مدلابو نالا رونید هتناوداو تالآو بابتا
 19 هعصق لا رونبد هغانح نارو یصی هلاح ) ةنلصلا ( روند هنن الا شش ود

 | هکرونید هنسينب امرخ هلان وكس كمالو یصق كداص ( فاصلا ) ةضب رعیا ةفْص
 | ] كالغ هلنبتعف ( فلصلا ) ردهفلصیدرفمردتنل هلبالث تاکرح كداص رولوا هدنا
 | |[ فلصلاقب رونلوارببعتقلوا نسنکرب هک رد هنس انع» قاوازآ یسامنوریخ كنابوبحو
 5 یرابتعاو عفو هدنناپ یوز نوناخو هنک رو هان لفاذا عبارلابابلانم اغاص ماعطلا

 1 ظحم اذا اهحوز دنع ةارلا تفلص لاق رد هنسانعم قاوا رمتمرح ب ویلوا

 سانلا ىلع نیدلاق رکننم یا * فلصب ندلا یف خب نم * لشا هنمو ه دنع

 1 ینایدو لصف بودبا بصهنو ربکتو راکنا هان هدنباب ندا ییهب ممه طعم

 / ا یشیحو ثناکمو عقو هدساد بولق كنالوا هدننروص كالا رمح هنسشن یدنک نامه

 كليا قبوشتو ثح هت رشاعم نسحو تطلاخح هسا هلکسم هند لثم و نموا

 رد هنسانعم كلو یزوس ینیدغلشوخ هءدآرب فلصو رونلوا برض ه دن رعم
 ۱ لوق ىلع كنکوا بودبا فاذکو فال هدوهبو هرکی ام هل ملکن اذا هل فلص لاقب

 ۱۳ لس هرم یادعتساو تردف هدا تسایکو دشرو تفا رظ یثان ندنغامدو ربک
  ردق زواجوا هدنع سیل ام حدم اذا نالف فلص لاقب ردهنسانعم كلا اعدا هدایز
 | عقو هدندنع جوز هدنزو هحرف ( ةفلصلا ) اربکت كلذ قوف یعداو فرطلا

 هسسسسسس سس سس سس
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 هناق جواای یکیا یبهقا فصو نوا شف فطصد ا اف ایلع نونو بارم ا

 كاللا قبای هنغلارا یرلشاق كنم ربا اوا ةص اهعضو اذا اهئاوق لنالا تفص

 هدناز و لیعش ( فیفهتلا ( هفص هل تلعح اذا ج سلا تئفص لوقت ردهنسانعم

 فص ی۶ هوم لاش رد هن تساتعف قماصد رارواطو كمزاد هرمص ه رمصه یدوب

 یاصم یمج روید هوم مص ومقح هبلغب روناطو فص هلق هل ا لداص و تيم ) فصلا (

 عج هرزوا روک ذم هحو فام فصلا عصوم یا فص)اق هتیأر لوق رولک

 فرح لامع ا شارغوا هد یاس ( ال هلکش د هنس رالح رواط بولوا

 كب یدوس هک روند هبهفا لوش هدننزو روبص ( فوفصلا ) رولوا زا دوخاب |
 ردشهكوا دانسا هنسپ دنک ةغلابم هلوا رزید باق چاقرب نک 2 هلنلوا قوح
 فوفص فقان لاش هلوا رروط بوصاب هرزوا ماظن ینرالا ن ک رولیغاص لوق ىلع

 لوش ( ةفاصلا ) باللا دنع اسب فصتوا هنرثکل ابنبلنم اهادقا فصت تناك اذا

 یامتهلوقو رد فاوص یهجج هلوا رروط ب وصاب هحرار ینرلفایا هک رونید هرلهود

 لمق و لعافم ی لعاوف یهو هف وغفصم یا 1 فاوص ایلع هللا ےس | او رک ذاف 1 1

 هناتفخ نالیک هنتلا هرز هلنبتصف ( ففصلا ) اهرهمق ةغطصم ۷ یا ةغطصم اق

 ءزداَص ( ةفضلا ( رولیک نوعا كمالا هدرزآ یلدن رومد هک روند هلقوحو 1

 روند هنهشت ه ےکسک وب ی ک یکسودسو هناوا نالوا هدراهناخ هک ردفورعم هلع

 یرالزمء وناکم ندنن رحاهم a ا هفصلا لها رونلوا ریبعت هف وص هاش رک ۱

 بودا تت وتا هدازوا 3 نک اس هدن و روهه ةف صامت اد لیدی ا مارک تاوذ شعب نایلوا

 هنغلارا یشاقکیا لریاجمسلاهفصو یدیا رارشبا هرادا ینرلثاعم هحو باا یاینغا |

 ةغضصو ردیف رحم زابلبط هک راردبا رببعت یز ابلوط. یرباو قباب راناکرت هک رود |
 هم انامز یا رهدلانم هفص انشع لوقت رولوا قالطا هم اکنهرب ندنامز رهدلا ۱

 لاه روند هب هنسن شلزید هشنوک نوا قعروق هدننزو ریما ) ففصلا ( ۱

 هلا شاز د هرزوا یروف شنآ نوعا نیر و فیل سعڈلا یف فصیا فیغص

 لبر ك كن هرم ( فافصالا ) یوشبل رانلالع تساذا فيقص هل لاقي روید |
 تلعخ ذا ج رسلا تففصا لوقت رد هنس انعم قعای هفص هنب را تآ د و |

 فصفص عاق لاش روند هرب راومه زودود هدننزودفدف ( فصفصلا ) ةغص ۰

 5 ٣  ۷یا ۶

 | الملح اذا ةفاتلا فص لاق نوحغيدلهرمص یرلباق لوا ردلمعتسم هنسانعم قغاص |

 وادنلا لم لاقب .یهتساعم ماپ توخا ینرادانق داوه رق 0
 لک یالو دام لکی ] ثیدحلافو هک رح ملو ینعی هطسب اذا اهیحانج ءامساق |[
 فصو ردبدآ هبرق رب هدنساضق هرعم فصو ف فدق هرکذ مدقت دقو [ فصام |
 لاق ردهنتسانعم قلارص هحوارب بویغوط وریک ورابا یراقایا نک رروط هود |
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 | هفرص لاقب ردهنس انعم كم ردنود بوریوج كي یب هنسنرب هدننزو لیعفن تصریقا 

 | ندفب رصت عفاو هدنس هج رک [ تاب الا انفرص دقلو ] وبشاو ةغل ابم هفرص یتعع |

 فی رصتو ردکلیا و رتو قافنا فیرصت هدناع ايو مه اردو ردنایآ نییبندام ٠
 | هسودل یز اربوب الثم ردکلیا لیوص هرکید تمس ندنمسرب یر راک زور حایرلا

 | هسکرب فیرصتو ردنر ابع ندکمحا بارش صلاخ رلا فیرصتو یک لیوح
 | ,قرصتم هلکم رو یلک نذا هدناب كلیافرصت هننیلصوما یدنک همدآ رخآرب '

 أ هدنن زو لعفت ( فرصتلا ) هتبلق اذا مالاق هتف رص لوقت رد هنس انعم قلث

 | ورق ردن رابع ندکلیا تکرح وریک ورايا هک یک ددر كم ردشنود هدشيارب |
 | ,یلط خارق هدنن زو لاصتفا ( فارطص الا ) بلقت یا فرصتف ىلام ىف هتفرص 1

 | فرصت اذا لحرلا قرطصا لاقب رد هنس انعم كم ردشنود هنواور هدنصوصخ

 رب هام تعسا در فرنم کتهتسنوب ( فارضتمالا ) بسکتلا بلطق ۱
 | كم وریک ( فارصنالا ) ىن اهف رص هتلأس یا هراکلا هللا تف رصتسا لوقت
 | هتطخ ىنس هضن فكنا حر اش ًافکنا اذا لجرلا قرصنا لاش رد هن سانعم
  ۱ارز ردنر ابع ندفلوا فرصنم مسارب هدنح الطصا نویوح فارمصنا و رد شما

 ]. ف رصقلا ) ر دف رصنم ريغ یربو ف رصنم یرب رد هر زوا فرض یکیا مس (  fا
 كنبعو یصف كداص ( فعصلا ) ردبدآ عضومرب نیمرطا نيب هليسهينب لعاف سا

 نکلتوا ینوب هلرسکكداص رولک فاعص یعجردیدآ شوق كچوک سنجرب هلیئوکس
 هکر ديما بارش هنوکرب فعصو ردب راکدیدلبلب هجولفوب هکرلردبا نایب هلبا یشوق

 | یدنک رکصن دق دیوق هرجا باق رب بوزا یمزوا دوخاپ رونلوا ذا.خا ندلاب 1

 | نانلوا رکذ هدننزو نارکس ( نافعصلا ) رلردبا لامعتسا هدعب بوبانبف هنسیدنک ۱3

 | .برمشب علومیا نافعص لجر لاقب رونید هیرکب نالوا نوکشود هکمحا بارش |
 | نازرلشعوط هم رد( فوعصملا)رونبد هک رثدهدنن زو هوصع ( ةفعصلا ) فعسلا ۱
 | (فصلا):رقلایا ةغعصلا هنذخااذا فوعصم وهذ ل وهجلا ىلع لح رلا فعص لاقي رونیدهمدآ ٠

  ۱ 7رد هننس انعم كم زد یدازوا نوزوا هل هرص ی هنسن ر هلبدب دشت كنافو یصفلداص

  ۱ید راو هرص یراعثاو قعلغب رواط هرکسعو تكمزرید یدراو هرص یتعاج یلصم 3

 [| ایوتسم الوط هنمظن اذا لوالا بابلا نم افص "یفلا تفغص لوقت يک كمکید [|
 | ندنظفل فوفص فصو افص اهريغو برملا ف مخا اذا موفلا تففص لوقتو هفرد 

 | كنج روید هسان شلزید هللا هرمص هدلایفا یسهلوقم برحو زامن هکر ولوا ۱

 | اإ هفوفصلا ةبوست ناف مکفوفصاووس ] ثيدحلا هنمو یک یسهرص تعاججو یروپالع
 فطع لوق نوفطصلا موقلاو كنلّوم ردردصلیپ هیعس ویو [ ةاولصلا مات نم |



REY 

 1 ةحانا شع رو تی رمضو ردیکلم كنتعاسج مي نب 2م 0 هک ردبذآ

 أ ارهاظ ردب رل ۹حرا جاغا یروق دارم ندنوب روند شوخ ذخ هدبس راف هک روند

 ود النا مد هدنمام یسراف ید رعم فلوم ردقح هل وا شوح سخ یسسراف

 لاقي روند هبهقا نالوا رداد رق ینراشید امتاد هدننزو روبص ) فورملا (

 یعج رونید ید جام زاب هک رونید هکمنا نالوا ریبعت هقفوبو رونید هنب رللاد
 ۱ رد فدرمص یسلح حجو هل رسک كداص رواک فارصو هدنن زو بتک رولک فرض

 ولهحماب ولغاب رب هدنرزوا لبحد رېن هدننرق اریکع هلیخف هلداص ( نوفیرص )
 ا هیش رص رج ردیدآ ه رق 3 هدنساص طساوو ردیعما هب رق دوس ناداپ ۲

 | ندیوک زونه یک فیرمص نبل فصو هللا هیفرص یرجن لوق ىلع ردیوستم

 روثلوا e N یجم ةنقا متا نکات ا ی توف هتامف

 هطف رانو هک ایوک رد هنسانعم صاصر روئلوا قالطا هنالقو هنسائعم سا

 هک ردیع"ا امرخ جوک یستجو كب سج ربو رد رلفورصم ندغولب هنسهلزنم
 لزنتم یمهلوقم ربجاو دیبعو دنلایعو ءارقف بويعا تافتلا اک ١ یرلبحاص هاب |

 ۱ ۳ رک نا GE نوا لب نرو ا بولوا

ENS 1ناو ردیهحا 77 ییمرق ر  EFصناخ ن ند ۵ذ  

 ندهطیاخو شغهک ایوک صلاخ یا فرض بارش. لاقب روند هثبش نالوا قاصو |

 روما هدننزو ردیح ( فریصلاو) هدشنزو یردیح ( یقریصلا ) ردفورصم |

 راذک راک و مهبتم روا وبا ییالوق ییلوقو یتتعسو لاتحو فرصتم هدخاصمو |
 یا فریصو ینریص لحر لا ردندنسانعم بلقتو فرصت رونلوا قالطا همدآ
 هدافا یتلسن یاعم ءاه روا یعچ روند هدفارص هڪ گاو رومالاق لاشح ا

 رشم هدشناونع فی رایض نوجا ترورض هد راعشا ضعبو ردشلک نوعا
 1 باوص دوخای روند هود یوص بوسذم هفرص هدننزو یرع ( قرصلا (

 هش رعاش هللرسک كنهزمه ( فارصالا ) یدنلوا رک ذ هک ردقلوا هللاد
 یرب ااا كلا داربا فلتخم ر رخ اس یور ینعب كليا اوقا
 :شعبلادنعو هيف یوفا اذاهرعش جاش قرصا لاش یک قلوا رور یر و بوصتنم

 راعشا ضعب الاحو یدلیا روڪ قوب لیلخ ماما ردکلیا اوقا هلا بص فارتصا"

 هنالول دقنب داک و « هطرعم دتسا تح ناباج تعمطا « ردشلوا دراو هدف

 (فیرصتلا ۰ فارسا ليالامون دعبیصلا مون « هتیطلانک رتي نبال لقف ه  افاط



 ناو را وز

 | بتکلا نم مینا اذا نرابتتفلا < فر اتم TORN كلا دازآ ندبتکع لافطا

 | ندنابات ۳ لوا و ردیعسا لزنء رب ندرق لزانم هدننزو هرم ( ةفرصلا )

 : هفرص هلغلوا قرصنمدر هدنعولط ردنا عولط هدنبقع كلزنم مان هرز ردنرابع
 نوا تا روت اعم دلم هم نف تج و و كفلوم یدتوا قالطا
 یمدآ ییدلبا نوسفا هللا ربخسنو زیخأت رونلوا قالطا هنجوب یرلفدنللوف نوا
 رتف یذلا ره دلا باتو هدارو فلوم راردبا فرص هک ایوک ندنکلاسم و هوحو
 | عراع نکل بویلبا ثم هرزوا قلوا ثلاث یانعم همطفل هقربص هکاپوک هلترابع ز

 برعلا و هرزوا قلوا فصو هب هفرص هموقرح ترابع ندرع نالو ندیردیم !
 كفلْوم اعقاو ردشللا لقن هدنناونع دربلانع رتفت اين ال رهدلا با ةفرصلا لوقت

 ردموسم همر لوا ند راذجام و عالم یلقن كحراش هلنمالوا هرم ر هدنر هتل |

 f لواح 4لزیم هف رمص سع# هرزوا یرللوف نیمح دوحاب هدنع ولط هق ربص ارز

 31 كنامز رو ص لزنم هک ایوک هلنلوا هح وتم تدور و ف رصثم ترارح هدکدلبا

 ۱ هت ر ترا رح ردهانک ندن روهظ هدکدل وح هکرولوا هد هب اثم یی ادید 1

 | ندرش روب نم لزنم هرزوا یوق كنه انک نا هکلب رولوا فشکنم و لئاز

 ۱ ,Te لوا هدقدلوا باغ هلا رقم عولط و فر رح یادتا هدکدلبا عولط هعدقم

 1 ییا کا نی روک ذم ننامز نالوا یرلیسوم كن رلل ابقا ترارح و تدور غم وا

 | لبلد هننیدلوا ندلاثما كموق م مالک یمالک كحراش ندنغیدلوا هدنسهائم هفش

 ینلقحآ كنب رغب هدنآ هکر ونلوا قالطا هنا لوش هفرصو یهتنا زولوا مصاو

  هدقداتآ هلفلوا تلاح و تمالع زسنوفیوا رب یک ینارحا اي هدقع كنحاغا دوخا

 | بيصتال ءادوس ةماش اهبف ىا ةفرص سوق لاقب هلوا نما تباصا هناشن قوا
 روني د هفغاص هدنقولوا هنب یسادرف بوغاص ققو ح ایصو هفا و تیمراذا اهماهس

 (فورصلا)سما نم اهلثم ىلا اهکرتف ةودغ بلح نا یهو ةفرص هتقا باح لاق
 a نرسیا كکرا بلک یثید هدننزو باتک ( یارمقلا و ( هدننزو دوعق

 لوالا بابلا نم افارص و فور ةباكلا ةفرص لاقي رونلوا ريبعت قفقلی و ىتءزيق
 (فورصلا) ردصاخفصو روند هبلکشمزیق هککرا ( فراصلا ) لعفلاتهتشا اذا
 1 رصلا. )روند هبهداب هلیاه ( ةفورصلا ) رود هارمش صلاخ شم الت ا5 وص
 لاش رد هنس انعم قمادرجف خرج دوخای هراقم نكر كج وص هلبح لد اض

 صلاخ فیرصو ءاقتسالا دنع توص اذا لوالا بابلا نم اشرمص ةرکبلا تفرمص

 روند هنسی درج كنب رلشید یزآ كنهودو هنسد رش واقو روید هشموک

 ¦ هدوس هزات ا زونهو و رم یا فیرص ریعبلا بالو فورم بابل لاق

 ومر ر ق جاب فیرمو بلح ةعاس نیل یا فيرصلا تبرش لوقت رونید
 ۳۳۹ س سب س
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 ۱ رام نبام مرح ةنیدلا 1 یعب عقاو هدئب دح اماو رک دیبا رد راف نرکلیا در

 سانلاوهک اللاو هللا ةنعل هيلعف ائدح یواوا ادح اف ثدحا نم اذک یلاربع یورو

 ندلدع و ردهب ون دارم ندقفرص عقاو هدنشدح [ لدعالو فرص هنم لبقال نیعچا ۱
۱ 
۱ 

 | ردسکعلاب دوخای ردهضیرف داره ندلدعو هلفا دارم ندفرص دوخای رده دف دار |
۱ 

 ۱ لدع و تاک فرص د وحای رد لیک دا ندلدعو نزو دام ندفرمص د وخاپ

 | [ ارصنالوافرص نوعیطتسناخ ] یلاعتهلوقهنمو ردهنسانعم هلیحفرص دوخای ردهبدق
 هد رک تیآ وبشا هکربد حراش باذعلا مهسفنا نعاوفرصب نا نوعیطتسیام یا

 1 ر-راکرد یسهینض تلالد نکن ردلکد م ولعم تلالد هنسل وا هنسانعم هلبح تكفربص ۱ ۲

 هلاهقالعررب رد زاجمیرلانعملدع هل رکو فرص رک هدنعوجم رانو سپ رظنیلف

 هلا ردصم هغلابم نوصطبدتنا قرص هاوقنو رب ندهانک یثا هب ون الثم زا

 یهنسنر هلفاو یدنلواقالطا لدع نوجغیدلوا لداعم هبسفن هدف و یدنلوا هی

 فرص و قاوبلا سق و یدنلوا همس هليا فرص نوح غیدلوا فرص هنفرط هدایز |
 قراتص ندنهوحو یاتسنا و هایشا ردنزابع ندننداوخ و بئاو كنامز رهذلا
 هینش نافرصو هباونو هنادح یا رهدلا فرص نم هللا كظفح لوفن نوهخبدلو)
 كلذلعفا ال لوقت ردزتاج هدهلیرسک كداص رونلوا قالطا هزدنوکو هعک هلیسهیش

 ردیینم هلنلوالةشییذکتو عنصتو ءایر ردنرابع ندکلیا ادا هدايز ندنحاح ردق

 دازب ناوهو مالکلا فرصل فوعشم وه لاق رد ذوخأم ندنسانعم مهاردلا فرص
 لتضف هلیتهح تع هرزوا شعب كنضعب كنها مهاردلا فرصو نسخو هيف

 كمرد دوخای یک قلآ ههراب زوتطزونوا یشورغرب الثم ردنرابع ندنس هدایز و
 لوبالسا هلبنوتلا مصم یکیسلوا لضاف ندنرکید هلفلوایرابع تدوج كنعون رب |

 هروک هنناب كحراش ةقلا ىف لضف یا فرص محردلا لع مهردلل لاقب یک ینوتلا

 یخد مالکلا فرص كلذک ردهفلابم هکردفاربص و ینریصو ینریص لعاف مسا ندنوپ
 | فرص فرعبال نالف لاق ردنرابع ندنشرم و لصف هرزوا یعب كنضعب كزوس
 ردلمعتسم هنسانعم تدایزو لّصف اتلطم فرصو سعب ىلع هضعب لصف یا مالکلا

 ردییبم هنس هقالع ینیدئلوا قرص ندنهابشا و لاکشا هدفدن) وا لیصفت ةنسنر

 لک تفت تكمردیود و كمر وح فرص و لضف و فش یا فرص هيلع هل لاق

 هربغر دوای تكمردنود هبارخاتلاح ندنلاحر یهنسنر ردیعوضوم یانعم لصا

1 

۱ 

 | وص هارمشو هدر اذا یناثلا باسبلا نم افرص هفرص لاقب ردنرابع ندکلیا لادبا

 رج ريض ثبات اهج زم مل اذا بارمشلا فرص لاقب ردهنسانع قلق صلاخ بوياق
 | یدنفا هحاوخو اهبرش اذا رفلا فرص لاقب ردهنسانعم كلمحما هداب و ردهل رابتعا

 )۶۱ لات

۱ 
۱ 

1 



VE 

 | هایاروکذم فصو لوقلع قلوا ولندبم یتلارا یرافنرط قرهلوا قروب هفرطرر

 | یآرلع و ردهنسانعم قلوا هحرکا ردیبباج هرشط هکهفرط یشحو یراقنرط

 1 یسنا رکا ردن رابع ندقلوا یرکا هنف رط یشحو یرلنابط یقدص نرزق هود

 | رونیدقدصا هدنتعن كنو رونید دقفا ههود لوا و رونید دقف هسرولوا هنفرط
 3 نرفاحلا دعا و نيذخغلا ینادنسرفلا قوهو قدص هب ناک اذا قدصا سرف لاقب

 3 ىسئالاىلا لام ناف یشحولا قشلا ىلا فلخلاوا نب رفاحلا ف ليموا نيغسرلا ءاوتلا ىف

 3 ییدنکود تك غاط هدنرلن زو دصءع و درصو قئعو هدننزو لبح فدصو دقفا وهف

 1 ادا یعآ یلاعت هلوق نم عرق و رونید هنتسهبحا و بناجر كغاط دوخای هرب

 ۲۱ تنآ هکر لیدی د نرم شعب و هةیحات وا لیلا عطقنم وهو [ نفد صلا سس یواس

 ۳1 یر عقاو هدنر لت كنموق جوحأم و جوحای هلا مدآ یب نافدص عقاو هد دم ووه

 أ تنلوخاط ةصاخ هلنیتع ( نافدصلا ) ردنرابع ندلبح یکیا قزالتم و یقالتم هنیرب
 ۱ دوخشوق ر هدننزو دم( قدصلا ) رولوا قالطا هند هبخانکیا كنهرددوخای
 1 ندهنسنرب هلنوکس كلاد و یحف هلداص ( قدصلا ( ردیعما روناج یجر ر

  فرصو ضرعا اذایثلابابلا نم افدص هلع فدص,لاقب :زدهنسانعم كلبا ضارعا
 1 دوعق فودصو قدصو هفرص اذا االف فدص لاقي رد هنسانعم كما: لیوصو

 ۲۵ دلو افتسا نالف یدشا لاغ زذا هتسانعم قلوا قرتصتم و :لثاح کی و دانو
 | ید و هلي مسک كنهرمه ( فادصالا ) لامو فرضنا اذا. یناثلا و لوالا بابلا نم

 ( فودصلا ) هلاماو هفرص اذا هنع هفدصا لاق ردهنسانعم كليا هلاماو فرص
 رونبد هنروع یهویش نالوا ررجاق « هرکص بوروتسوک ینزوب ناتو روج

 التبم هنسوتق نعاو قدصت مث كيلع اهرجو ضرعت تناک اذا فودص هما لاق

 ] لاش نوجخب دلوا رردنود ینزو ندنا نکردا هلاکم هر روئلوا قالطا همدآ
 ۱ ۱ ( فداص ) ردندنمالعا ناوسن فب رعت فرح الب قودص و را یا فودص لحر

  فتک ( فدصلا ) ردیعسا كنبرلسرف یلعثلا جاسا نب هلادبع و ىعشجلا طساو
 را رونلوا تلست هنب رهش توم رطح ل ردیط) رب ندمس هلممق هدنک هدننزو ۱

 ۲ تاس) راهود تیج و یوص ه هرلن آ و هدننزو رع روند قدص هدا هرلیدنکو

 0 6 ردهنساتعم تلکتسار همذآرب هدنزو -هلعافم ( ةفداضلا ) زونلو
 1 بل و هدحو اذا هفداص لاقت را ردبا لداش هني ر یر بودا دص ندرلنس اس

 شرعا اذاهنع قدصت لاق رد هنسانعم كلیا ضارعا هدننزو لعفت ( قدصتلا ) "
 ۱ ن قصما رد هدلب رب هدنسبقمش دنح كن ضرا هدننزو رفعح هالاد ( فدربص )

  هلبئوکس كنارو یحف كداص ( قرصلا ) ردنداروا قدرمصلا یطرفلا بوتعب ۱
 / را تااح ندنلاحرب .ق همسر هکرد هثسانعم تمردنود و تمزج یی ەنە



AINE Sr ire 

 ىلا فوشت لافی رد هنسانعم قمل وا رظننم ب وکید زوک هب هنسن ر و ن ر اذا

 نم فوشت لاقب رد هنسانعم ققاب بوناز وا ندب رقوب و هيلا علطت اذا رب لا
 ام رخ هل مسک كنيش ( فیشلا ) فرشا و رظن و لواطت اذا احلا ۱

 هلوشلا یا ةلهلا فیش لازا لاسقی ر وند ه رنک نالوا هدنرلید كنب رللاد |

 ِ اییسع رخوع
 هکر دفو رعم هلن وکس كن هلمهم یاحو یھ *لداص ) ةفصلا) )+ داصلا لصف *)

 هعصق هدعب هنغج هنمظعا كرلقانح هک هلوا مولعم هنسانعم هعصق روند هغانح
 ) ةفبعصاا ( هلبس هی رتسم رود هغ عج ۵ دعد هلکم ۵ لعد درب ےک ه دهد

 .ر دیرابع ند هق ر و شلزاپ و قحا زای هک رد هنسانعم بانک هدننز و هثیفس
 ار ز رد رد ا و و هدش زو بک ر ولک فح و ر ولک فر ا یعجب

 یعب باشک یا ةهفيحم هعم لاش نمنلعج هر ز وا ین زو لعف هلی-ءف |
 روند هنیزوب كرب هدننزو ريما ( فيلا ) هيف بتکی ساطرق نم ةعطق ىنعي
 روند هرلرب كجوک كليك ربا وص هدننزوباتک ( فاصلا ) هنسانعم شرالاهحو
 اطخ هدنتنارف فحص هدننزو ییرع ( ىنا ) هدننزو بثک رولک فص یعج

 رد نخ كد ینعص هلنبتعع هدنوب رونید هبسک نالوا روقوا شاکی ینهب ندیا
 كراهغبحص هلال تاکرحكيم ( فعلا ) ةفيصلا ةأرق ف میطخیا ینصعوهلاق
 افاصصا فا هللوهح ءانب ردنرابع ند زرشم بانک یغیدلوا عمت نیتفدلا نيب
 هدننزو ليعفت ( فیصتلا ) فدکلا هيف تلمح اذافصا لاق رد ذوخأم ندنبیکرت
 رد هنسانعم كليا رییغت ًاطخ یمالکو هلک تبثم هدهفیصص یتنی كلا اطخ هدفي
 ةماکلافعلاغ یک قموفوا ریخنظفل ربخالثم ردیا تلشنندنهابتثا كرافورح

 اطخ هدهفیضع هدننزو لعفت ( فا ) ةغيحصلا ىف اهتاو روات ءارق ىف ًاطخ اذا
 ةملکلا هيلع اهیف تربغت اذا ةغيحعلا هيلع تفععت لقب رد هنسانعم قلوا عقاو

 (فضحهلا) ردبعشنمندن وب لامعتسا هنسانع«یوطیتساطخت هدنتنارق كمدآرب یتعصتو

 فن لاقب ردهنسانعم قمزاق رب هلیاهفنصم هلنوکس كنهمجعمیاخو یصف هلداص
 هدننزو هسنکم ( ةفضصلا ) ةفحهلاب اه رفح اذا ثلاثلا بابلا نم اففص ضرالا _
 یدرفم روند هنناق وجا هلنرتصف ( قدصلا ) رد فخاصم یعج روند هبایح رومد :

 یک غاطو راوید روند هثبش نالوا كسکوب اقلطم و رد قادصا یعجج و هفدص

 ناوریف رهشو ردنرابع ندرب یتیدلو تیاهن كنوزاب هک روید. هنیشاپ زوما وا
 یک قادرطق هدقدلراپ یکیک شاب نانلوا ریبعت افق فدص و ردیدا هبرق رب هدنبرق

 كئدح مان یراخهلا فیس نب هللا دبع نب حون و رونید هرکجما نتب هدنرب قیراپ
 یرلکلی بولوا قیصقو قیص یغلارا یراقلبوا كنوسف تآ فدصو ردیبقل یردپ



 تصمیم نکات

 را قوشت لاق رددت بایت تیزر هد زو لعش ( فوشتلا ( ظاغ اذا ا

۸ 

 WEY فشلا ) 40 راکلاو وا هنم | هنم یعتلاکوا شک هيلا طن اذا ل والا

 هل فنش لاقت رد هنسانعم كلغا شذب ا هلکا دع رکنم كب ینلعف كن هب ر

 هل فنش لاق رد هنسانعم قمالکاو هرگنو هضنب اذا عبارلا بابلا نم اغنش

 ردهنسانهقلوا رود یرغوط ههرشط ندنرانک یرقوب قادود تسواو ندطفاذا

 . هدننزو فتک ( فنشلا ) ىلعا نم *ایلعلا هتفش تبلقنا اذا یصلا فاش لاقب
Eیا هنع فناش وه لاق روند همدآ ,ندنا ضایعا ندهتسنر ) فناشلا  

 شفلرالوب ( ةفونشلا ) هفنا عفار ىا هقناب انع فناشل هلا لوفتو هنع ضرعم

 فیذشلاو) هل رسک كنهرهه ) فامشالا ردنددندح دی زن نا فیذشو ردندنیعبات

 ا انش اهل لمح اذا اهقنسو ةي رالا فنسا لاق رد هنسانعم ققاط هب وک قصا

  تفنشتف اهفنس لقب ر دهنتسانعم قعقاط هب وک قصا هدننزو لمغت ( فنشتلا ) |

  هفوشا هتفش لوقت رد هنسانعم كمرب و الج هب هتسنر هدننزو فوخ ( فوشلا ) ر

 اذافاشتهب راد!تفیشلاق رونلوالامعتساالوهحت هنسانعم كم و هت واج اذا افوس
 02 هلکنا هکروسد هتلآ یرلکدتا رببعت وکروسس *ل رابصتک | فوتو تن ز
 | نارطن هبهود قوشو ا یا فوشلاب ضرالا یوس لاقی راردا هوست ینغارمط

 لوقم ( فوشلا ) هب هالط اذا نارطقلاب ليلا فاش لاقب رد هنسانعم كمروس

 | شلروس نارطقو ولجم یا فوشم رانید لاقي روتید هبهنسن سلرپ و الج هدننزو
 نیب زو شفزب و جاه یا ف وشم لج لاقی رونید هبهود شمرساو رونید هبهود

 (٠ ةفيسشلا ) اهربغو نوهعلاب نیز یا ف وشم لج لاقب روند هب هود شاكوا
  عالطا هن رکسع نشد هل رسک كنهددشم یاب دوب ( نافیشلاو ) هدننزو هسک
 ۳ دزو باک ( فاییشلا ) روند هب یج هقرح ها نالب ردنوک نرعا

 r رد ذج ےس ١ زوئلوا قالطا 0 E ه ودمع ید هلوفم

 | لازا ردیفرح فایش ee OF هکی راک دتا ریبعت فاش كنابطا الاح

 ۱ 8 هدننزو ليمن ( فییششلا ) رد ه دننزنم ءالح رونلوا لامعتسا نوععا ضبق
 كند ره ( ةفاشالا ) افایش هلعح اذا ءاودلا فیش لاقي رد هنسانعم كلا فابش

 ۲ اذا i فا غا لاقی رد هثمانعم قاوا هلاوحو فرمشم هرزوا هنسذ رب هل رسک
 ۲۲ فایتسالا ) فاخ اذا هنم قاشا لاقب رد هنسانعم قغروق ند هنسنر و فرشا

 اذا هيلا فاتشا لاقي رد هنسانعم قغاب بو ازوا یرقو هب هنسنر هدنن زو لامتفا

 هنسانعم كالا رظن هکشع وید رولوا عقاو هبهزین یروءنب و هيلا رظنو لواطت
 یانسشا لاق رد هنسانعم كلتا ادب تظاغ هراپ و هاش اذا قربلا فانشا لاق

/ 
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 فرخ رونید ا هلیصف كذاف و كيش ( فقشلا ) E رظن اذا هفشتسا |
 كفاق و یصف كابش (ةنيفاقشلا ر رونیذ هنتر ينقض لوق او
 ردبعا عضوم ترد هدششنزو ربا ( فیقش ) ردعض وم کیا ا هل ږد دشت 1

 هکردیدا نورم« بکمرب هدندالب زاجح هدننزو ذغنق هلیاهمجحم لاذ ( فذقشلا )
 زدهداوستذل ردد نار دال رد تراک او رولوا لوب ندحدوه
 ه دننزو لخ درح هلمال دیدشت ) ىففثلا ( رد فذقش یب رع هدانعم و لصا

 رونید هیسک شارتاو لیفت ولهدوک یرموب و روند همدآ ب رططءهو یلس یادنا
Jهدننزو دادش ( ةفالشلا ) ردتغل هدنآو هدننزو فعلم هلا همجعم نيغ( فغلشلا  
 ریش هدنم هدننزو فتک ( فاش ) ةيناز یا ةفالش آسا لاقب روند هب ؛ يمور

 ) O ) رد راو ررهیهه رب ییبم هد دیاصع دهعهدن | ردیعسا عطومر هدنن رف نم

 همدا نوزوا كب هدننزو لح درح ( فخشلاو ) «دننزو رفعح هللا هلمهم یاح
 رد هنتساتعم فش هدننزو لنحدرح هما هضم یاخ( تفت

 نامزد ول هدوک یرصوب و یربا هدننزو لحدرج لوق ىلع لیدسنق ( فشلا )

 لاق رد هنسانعم عامدو توخو ربک ه دننزو هحرحد ) ةفزحشلا ( روند همدآ

 ىلع كل سکو یلکل هتسوا هدننزو دفنق ۲ ندا ( وهزو ربک یا هوش دف

 یا فدنش سرف لاق روند 1 نالوا هج رکا یرغوط هفرط ر یغاکی لوق

 دب رد نا هجرک رد هیماع هلک هدننژو بدنح ( تاش ) دا لئاموا فرش

 عم یاظ ( قوظنشلا ) ردشءالیا ریسفن نکل بودا رکذ هدنانک ما هرهچ

 یرفوب كحاغا ردیاباقم یلصا هکر وند هنع رف كنهنسنره هدخزو روغصع ها

 هل راغاط هدننزو ساط رق( فاعنشلاو es ر وفصع ) فوعنشلا ( یک یرالاد

 ناعصو زر روند هغاط ك کو ب یاعنش د وحای روید هن رل هب لوق ىلع هنب ب رلي رقوب

 كن ) دفف:یلا ( روند همدا نوزوا هام ی و نحاع رسرفو واس ېک یلاوچ

 یادناو تقلخ هدننزو لحدرج ( فعنشلا ) رد هنسانعم لوط قلنوزوا هلی
 ۳ ید ول هدس زو لحدرح هلا ہ٥ ) فعلا ( رود همدآ ب رطضطمو کاپ

 كنونو یصف كنيش ( فشلا ) روند همدآ مادنا ناشیرپ و یلس یلادب دبق راچ
 ا روا هبه وک ناليقاط هرزوا قل وق رد نفس هلیع بش ه دن و و هلن و ۰

 هنس هل وقم 4 اح كح هر هب وک هدنتسوا كغلوق لوقلع رول وا ریبعت كن وک ی 3

 طط ر هنن اليقاط كتلوقو فوت هب هب , وک یقتسآ نالوا ر 1 هکیدید رعد و روند

 ۰ ق قالعم وا لعالا ط رقلا یا تنش اهنذا قو تث ۵ تئاج لاق رد فوئش يک زر

 ا دوخاب ی ک ب ےعتم دوحایء رک ضرتعم 4 هت س رولوا ردصم فنشو ندالا ق قوا

 تابلا نک ۳۷4 ملا E rO ا رد س اھم قاب یک زا رو هراک < هک تا

 age ve ست : ریه و یار اچ هوم وات هد ی وب قم

 تست



A 

 ا بوت هلتعف ( ففشلاو) هيف تابش (فبغشل او ) هدنز

۱ 

 لاق ردهنسانعم قلوا رروئسوک ییهنسن نالواءهدنسا روام هلغلوا زانو هجا كب

 ندب فوفشو هتح ام یحف قر اذا ىناثلا بابلانم افشوافیغش و افوغش بوثلاضش
 " ( فیفشلا ) لح اذا هيج فش لاقب E قلوا رازنو فیح بولجا

 اهدرپل غدل یا فیفش جب رال لاقی رونید هنسمرواق بوقای كغووص هدننزو ریما
 یا فرفش اندخا لوقت رونید هراک زور نسادراب دوای هرومغی ناغی هللدور و

 رول وا دض هلتهح و رونید هنندش كنکليسا شنوکو ةدراب جم روا درب هيف رطم
 فب الا هنم قبام لاقي روتید هدنسن هحزآ ورح ةدش یا فیفش سعشلل لاقي

 قغوص دوخای هرومغب نانی هلقوغوص یغدوب هدننزو راثرث ( فاشفشلا ) لبلق یا
 فاشفش بوت لاقب روند هنو زسه شماغتوا مسن هومکح و روید هراک زور

 (  ةفافشلا ) رونید هبهنسن زا یخد وب هلنیتححف ( ففشلا ) هلع مکح ۸ ناک اذا |
 ك لحق تنش (؟فشافشلا ( روئید هنس هیش وص نالق هداق هدننزو | ۱

 ۲ كند ( ناقعلا ) شدعلا ةدش یا فافشلا ینذخا ل وقت روند هذلزسوص ۱
  لوقت روید 4 هنتروف قشراق هللا راک زورو هلا قوخوص هلددشت كنافو یحف

 جر هل رسک كن همه (یفافشالا ) حیرو درب تاذ ىا نافش تاذ ةادغ لاقي

 1 و ) فافتشالا ( مهتلضف یا مهتففشا لوقت رد هثیسانعم كجا لیسسشو

 | فنشا لاقب ردهنسادعم یمردلوط یقتصوص ینالوق هلغاغب قیساق نراق هود هدننزو

 ۱ ۵.روب-بوس هلجلاب یب ورشم نالوا هدناقو هافوت-او ه الم اذا هلک ماررطا ریعبلا

 | یدو هدننزو لعافت ( یاشتلا ) هلک هبرش اذا الا یامفتشا لاقب رد هنسانعم
 ۳ لوقتو هلك هيرش اذا ءانالا فام فاشت لاق رد هنسانعم كمحا . ینعوج كب ورشم
 ۲ رد هنسانعم كعرتد و 4 راز ) هفش فشلا ( هلصفیا هفشب تبهذ یا هتففاشت

 ۱ هبطلتحا اذا هب فشفش لاق ردهنس انعم قع“ راقو دعترا اذا لحرلا فشفش لاش

 ۱ هیحصن ادا هوو لوملا فشفش لا قب رد هنس اھم كم رس یس هل وقم لو

 ۲ ضرالا تب عیقصلا فشنش لاقب ردهنس انعم قم ردلوص بولاج وذ اربق یفابنو
  هرذاذاءهاودلا حرملا ىلع فشغش لاقب رد هئسانعم ككا وراد هبهرایو هقرحا اذا

 ۳فغحادادربلاو ارلا هذ ثفش لاق ردهنس انعم ق٤ روق ی هنسن را قوغ وصاب یساو

 اد هیسک یوخدنو یلاعو لقع ک هل رله لعاف ےساو لوعغمے ءا ( فشذشلا )
 رح هک روند همدآ لوشو قاځلا* یس فیخسیا فشفشءهو فشفشم لحر لاقب

 | بوم را ندنجا ام اد یشا ندنقانشاو تیجو تریغ هرزوا یطرعو سوماو

 زرف طالتخاو ةدعر هب یا فشفشملحر لا هلوا ررد لربت لرد هل راظاو یس

 1۳ اش رد هنس انعم قاب هب هک و ند ا ) یافشتسالا ( هم رح ىل لع اقافشا و *



 ۱ اب
 ,WED تست سس سد سس توت تو سست سس

 فوخر اب قشعهنکروم AN همدآ لیمو رونلوا قالطا هن ون ( فوعشلا )

 | بیصا اذا فوعشم لحر لاق هلوا شابا البتسا ینهضراع قاره و نونح دوخای
  ردهنسانعم نونحكلبلد هدننزو بارغ ( فاعشلا ) نونحوا رعذوابح هبلق ةفعش
 نیفعشب نکل « لثلا هنمو روئیدهغاطیکیا هدنتکلع روغ هلیعف كنیش ( نانعش )
 كخوکرب شفلوا ذبن هدرلغاط نانلوا رکذ هسکر هکر د وب یلصا « ادودح تنک
 ینارقا یدنک نوکر هرکصندکدنویت بولس و یدروتکه نسهلاخ بولو نغحزمق

 ولدوس رب ن عی هفلخیناف ینوبلحا بولوا ولقایا ترد هدهبعالم یانئا هلبا رازق

 ییعی یدلیا دارا یروم مالک هدکد 2شرا یو هک لوا یدد تكغارص ی م هقان

 یرهوج ېبهداموب و ك دا نوبق زا كب یدوس نکیا هذوبنم هدروم عنطوم نس
 هدننزو هرم ) ةفمشلا ( ردشلیا مه و هاکلیا مس ر هدناونع نیفعش هلیرسسک كياف

 یتیم * بغرلا یداولا ىف هنع_شلا عفنت ام ٭ لا هنم و روئید هروهغب یدنسح

 تحاح 4 دس 4ءطع کیدر و كن هسکرب مهردلوط ییهرد نشد رومن یدنسح

 أ كروب هدننزو باصس هلا همجعم نیغ ( یاذشلا ) رونلوا برض هدلح ییدللا

 . ردبغاب چا قحهقفوب هکرونید هنسهدرب لوقیع ردراز قحهقفوب هکرونید هنفالغ

 یک هطقن هکرونید هبهناد یرلکدید ءادیوسو بلقلا ةبح دوخای ردشج روب یکسابل _
 هفالغ وهو هبلق فاغش باصا لاقب روند هنغاتب ماب لوقىلع ردلد دند كمدم ردنغجاق

 عاص هدننزو بارغو هدننزو باص» فاغشو ممابلا لوموا هژادوسو هتبحوا هباججوا

 نراق و ردتلعر رولوا ثداخ هدنرلتلآ هل رلکلت رک نالوا هدنرلحوا كرلوکیا هد
 (فخشلا ) روند هعحو و درد نالوا ثداح هنفاغش كکرو و روند هنس رڪ 1

 فنشو ردزیاج هد ول رتهف ردفدایم هدلوایانعم هلن فاغش هلن وس تنبغو ی صف كندش ۱

 افعش هفغش لاق هنسانعم قفقوطای قمروا هنفالغ کرو كهدآ ر رولوا ر دصم

 , كوشليا هبلف فاغش هلنیتصف ( فغشلا ) هفاغش باصا اذا ثااثلا بابلا نم
 ۱ ناع فنشو فاشلاب قلع اذا عبارلا بابلا نم اننش هبح فغش لاقب رد هنسانعم

 مس تو رس« بس سهم رب سس بیو

 روئلوا قالطا هن و(فونشلا ( روند هنغ ومق كنحاغا فاغو ردعصومر هدنیارت 1

 ۱ یعج رود هب و زانو هسا هل د دشت تنافو یرسکو یعف كاش ) فشلا 3

 فاهم ناصقنو راصف و اعر یا افش هنم اباصا لاق رد هاتم لٌسفو د

 رولوا ردصم هلیعف تابش فشو ناصقن ىا فش هيف لاق رولوا دص هلغمل وا
 رد هنسانعم كلسک او داز اذا یناثلا بابلانم افش *مثلا فش لاقب هنسانعم قم :رآ

 هفش لاش رد هسانعم یقلفرآ بودبا نو ز ید و ,رمقن اذا "یشلا فش ل 0

 ر فوفشلا ( ص اذا ا ی ی فش لاقب و E DIRS تقردو هره 9 لا
are Anarene) 
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 ۱ یافت اف یم وا فیظش انا هدننزو هفاطل ) ةفانشلا ( ود هو ۳

 | فذح (فظشلا )افیظش راصاذا عبارلاو سما باملا نم ةفاظش فلظشو رج لا فش لاق
 | یحوقو هعنم اذا لوالا بابلا نم افظش هفظش لاقب رد هنسانعم كما عنم هدننزو

 ریکس بوردصق هنغلارا جاغا یکیا دوخای كمکح بوریص یتسهاخ نوعا كمهنا
 ناوهوا هبیصخ لس اذا شكلا فلش لاق رد هنس انعم كمردنیس هلغمراص هلا

 | روئید هنس هجره كنکد فظشو اليد تح بقعب ادشتو نيد وع نيب امت

 روند 4 یوح نالوا ندحاغاو رونید هکمتا یروق هلرسک كني ( فظشلا )

 ردهنسانعم قلق ارا هدننزو باتک ( فاظشلا ) هدننزو هدرق رولک هفظش یعجج

 | روتيد ەر نشخو تش رد دننزو هحرف ( ةفظشلا ) دعبیا فاظش امهس لاقي
 زوس دصق ريغ نم اد هدننزو ربنم ( فظشلا ) ءانشخ یا ةغظش ضرا لاقت

 ((ةفمشلا )د صقلا ريغ لع مالکنابض یعییافظشموهلاق رون دهمدآ نافوصزوس هنغلا را
 هل رک كنيش رد فاعشو ردقوعشو زساه ردفعش یعجج رونید هنشاب غاط هلتاصف
 هحاص نالوا هد هبتو هسأر یا لبلا ةفعش اولقو لاش هلت اف رد فافعشو
 1 هل رمط ینیدلصا هنيو كك رو روند هنشاب كکر وب بلقلا ةفعشو رود هجرو

 زا ( فعشلا ) طاينلا قلعم دنع هسأر یا هبلق ةفعش یکتشا لاش رولوا هدنناب
 1 تكءرو ندننسوا لف هلا النسا تبحمو قشع هلن وکس كنيعو یھف تنش

 ۱ یفعش لوفت فو تام ندهروک ذم 4 هفعش رد هنانک ندنبح طرف لک

  لامنهلوق ام "یرفو هقوف نم یلق هبح یشغ یا ثلل تا افعش هبح

 فعشلاش ردهندانم قلثارطق یهودو لامالاو ماجع الب ینعی [ ابح اهفعش دق ]

 رد هنسانعم ت ك رقلتوا هزاد هرڪا قلتوا یروقو هب هالط اذا نارطقلاب ریعبلا

 هللا ہی نالوا ا هدن وب دواي ۳ وا هيف تمدن اذا سيلا اذه فعش لاش

 رد هنسانعمكع رو ندننسوا کر وبتب .#* و قشع یندون لنت ) فعشلا ( ردقملوا

 تان روا هود فعشو فعش ییعع عبارلا بایلانم افعش هبحصو هب تفعش لوقت

 هئار هکر ديما ضم رو روسد هنغ ومق تحاغا ی رلک دید فاغو روند هست

 ا تنعش لاش رولوا ردصم هدانعم و و رولیک ود یرلکبرک بولوا ضراع رزم

 . اینیع رعش طیف ةقانلا بیصپ ءادوهو فعشلا ابیاصا اذا عبارلا بابلا نم افعش ةقانلا

 ءافهش قا لاق روند هب هقان شمارغوا هدط ص فعش E ارج 4 ءاشعلا (

 هلمهم نيسو دوخايا رغد فعشا لج هلفلوا صوصخا هبهقا ویو فعشلا اباصایا
 هلو روتد .هنحاص ها هک ردیعج كنهفعش هد زو باتک ( فاهشلا ) رد هللا
 هلي كاش ( تافيعشلا ) سأرلا رعش بهصیا فاعشلا بهص لحر لاش
 | ةباودلانم تاربعشیا تاغبشلالا هسا ر یلعاملاقب هنمو ردیعج ارغصم كنهفعش 1
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۳۳ 
 تن لن ل یاس نسخ سا سس اساس گی سا ساوه اس سس سس سس سس

 E اذا عرزلا فرش لاق یدنلوا رکذ هک ردیفدامو هدنزو 2

 یبصلا ءادغیف فهرش لاش ردیفدامو هدنزو هفهرس ) هذه رمشلا ) هفارش 1

 ناشی رپ و یروق یرلجاص كنشاب هدننزو لععثم ( فح ریلا ا فجرا ق
 سآرلا قاج یا فهرشم مالغ لاش رونید همدآ تثیه ییاتسور ولساب ولرکو |

 شلوا یروضش وق بولحا یک كنکد ندلارهو فعض ( فساشلا ( فدق ثعش |

 شلاق یروقبوق افلطمو الارهو ارم” سبای یا فساش ریعب ملاق روند هناویح
 ( فاسشلاو ) هدننزو دوعق ( فوسشلا ) لحاق یا فساش اقس لاقب روند هب هنسن

 قلاق یروقیوف ېک كنک د ندنازهو فض ناوبح هلرسک و یصف كنبش
 یاشلاو لوالا بابلا نم افاسشو افوسش فسشو ریعبلا فسش لاق ردهنسانعم
 بولیکح "یی وطرو ردهنسانعم فساش هدننزوریما ( فیسشلا ) سە اذا سماخلاو
 داچو نم داد فیش مل لاقب رولوفصو هلا شوط زوب هغچ روق
 قغالنحهلغنروف ینغروق امرخ هدننزوفشک ( فسشلا ) روند هنغروق امرخ
 هل رك كسندش ( فسشلا ) افیسش هولعح اذا سنیلا اوفتبش لاق رد هنتسائمم
 ردهنسانعم قعشلقا ریابو دیک هدننزو فطع ( فطشلا ) رونید هنصرقكمنا یروق
 ردهنسانعم قمشایو دعانو بهذ اذا لوالا بابلانم افطش نالف فلحش لاقت

 هدننزو روبص ( فوطشلا ) رديتغل قارع داوس وو هلسغ اذا هفطخ لاش

 ( ةغطاشلا ) ةديعبیا فوطش ةي لاقب رولوا فصو هتم رعو تب قاراو نوزوا

 لاقب رولوا فصو هبهیمم یسهلوقم قارمو قوا ناواچ بوباق هتم“ رب ندلتق»
 رده رقر هدرصم هدننزو نورلح ( فونطش ) لتتلا نع تلز اذا ةفطاش ةيمر |

 هدشزو بام ( فاظشلاو ) هلبصف كنهمجعم یاظو كاش ( فظفلا ) |
 قب یا شیملارم ناتو تظعق وه لاش رد هسا تو

 رولوا ردصح فطظثو هلرسک كنبش رولک فاظش یعچ كنظشو سو ةدشو |

 لجرلا فظش لاق هنسانعم قملوا التبم هکمنحک ولهشاذعهو تدش هک رب ۱

 شیعلا فظش لاقیو اسبایو ادیدشو اقیض هتيم ناک اذا عبارلا بالا نم افظش |
 لاش رد هنسانعم قفلباص هنغلارا كتا هلا یرد قوا نالپآ هصخث رو افنذش

 ندلوا یانعم هدننزو فتک ( فظشلا ) محلاو دلجلا نيب لخد اذا مهسلا فلش |

 : رواکنحو قلا * یسلا یا فظث لحر لاش رونید همدآ یوخ و ردضشصو |

 هراهوود هللدش دو لاتقلا دیدشلایا فظش لحر لاق وئیدر همدآ یحا غواو

 ةلطلا لبالا طااضت ناکاذل ط اللا فلظش ریعب لاق رونید هءود نيا طالتخاا
 هلکمامعا هجبوط یوصهکرونید هحاغا لوش هدننزو ریما ( فیظشلا ) ةدیدش

 هبردص ۸ ناک اذا فیظش رجث لافهلوا شلاق هصکنیس بویفلتبوطر یک یرک



۳۷ 

 | ىلع ضي يملا فرشا لاش روالوا رینعت قلوا لجولوا رد هن سانعم قلوا ۱

 اذا هیلغ فرشا لاق ردهنسانعم كليا تج صو تقفش هیسک رو یتشا اذا توللا

 اذا ًابرلا فرش لاقي ردفدارم هدلوا یانعم هللا فارشا ( فيرشتلا ) قفشا |
 ةبعکلا هللا فرش لاق رد هنسانعم تكمرو ناشو فرش را طعم هب هتسن رز و هرلع

  هللعح اذا هتب فرش لاقب رد هنسانعم قعای هرکنک هراودو رصقو اهدج یا |

 لاقي ردهن-انعم قمقج هر ٌكسک و ید و هدننزو هلعافم ( ةفراشلا ) افرش 4

 رد هنسانعم كلنا ه زحافم هدنساب قرشوناش هلا هسک رو هالع اذا ًابرملا فراش

 ردناکمیسا ندفارشا هدننزو تم ( فرمشلا ) فرمشلاق هرخاف اذا هفراش لاق |
 ۱ ۳ لح نابهدند روید هعطوم كحهدنا عالطاو ظن هبهنسن رب بوتیج هننرزوآ |

 هدشزو مظفم ( قشم ) ربدآ دا قلموق ر ءهانهد هدننزو نس ( یرشم)

 | دع تن هشرش ردندناوسن ءاعسا هدننزو هثیفس ) هغ رش ( ردیدآ تكتاط رب

 ۱ 4 رد هنسامعم قلوا و هدنزو لعش ) فرشئلا ( رد هن دحم لّصفلا ی

 كتعاج رو افرمثء راص اذا لحرلا ف"رمشت لاقي ردن رابع ندکلیا فرش بسک

 مهفارشا تلتق اذا لوهحا ىلع موقلا فرشت لا رد هنسانعم قغلوا لق ناسا 0

 اذا هقح فرشتسا لاق ردهنسانعم كلبا روحو لظ همدآ ر ( فاربشتسالا )

 بوبق هرزوا یرلشاق ینلا یک رلهکلوک ینزوک هلبلا ندشنوک مدآ رو هلظ
 هک ردهنسانعم قاب هبهنسن ر هدنلکش راقب هشنوک قر هربدلاف یرقو یلرمصب

 هفک طسدو هيلا هرصب عفر اذا ؛یشلا فرمثتسا لاقب رولوا هدننعص هنلابمو تقد

 كني رفالوقو كنرازوک تا ویح قعننوا ارتشاو سعشلا نم لظتسلاک هبحاح قوف

 دا یضریلع نع هبحأالا ثیدح هنمو ردلمعتسم هنساذعم قلثو یتمالسو بیع

 امہق نوکب الل امهلم تو امه دقفتن یا | نذالاو نيعلا فرشتسننآ اتما ] هئم

 ینیدح ویشا فلوم هک رد حراش نیتشرش امینطن یا عدحوا روع نم صق
 9 تقدو مات هحو ندنسانعم فارشتسا لوا یدلیا ربسقن هرزوا هحو یکیا

 قمالوا یرئا كلکیسک هدنرلقلوقو كلروک هدنرلزوک كنهيحا هلکشیا هراعتسا
 EN اتسات رولوا كعد رد شل وا اوج 4کا ماهو تقد هنس وصح

 لاتسو مات یوطع ره هکر دشلیا لج هتسانعم بلط یبس هللاعفتما ندنفارش
 بولیکید فارمدتساو رولوا]كعد قدلوا رومأم هلبلط ینالوا لضفاو فیرمث هلغموا

 ندفارتشا ( فرتشلا ) بصتنا اذا لحرلا نرمشتسا لاق رد هنسسادعم قمروط |
 قلخا فرشم یا فرتشم سرف لاق روند هنآ كسک و یالهتسوا ردلعاف سا

 ینرلقاربب دياز نالوا مطمو دغم بوازوا نیک ا هدننزو هح رحد ) هغي رشا (

 هلون ) فان رشلا ) هفایرمش عطق اذا | یعرزلا فبرش لاشب رد هنسانعم تیک

 فایرش
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 لاق رد هنس انعم كلا عضو هرکتک هر اویدو هنس وراب هعلقو بسلاف هلاطوا |

 شاخ روئید هنش وق هسار ( فرشالا ) ةف رش هل لعح اذا طثا حملا فرش |

 قاربط هنس هطروع نظا ذاضا هوب الصا هکر دما شوق ر هقشب و هک |
 ب وتر وا ینرزوا هلقاربط هدقدلطروم و نلطروع هک دلا بیترت لعرب هرجا ۱
 یوای لوا ر ديا جارخا یرواپبولپ زایهسفنم هداروایس هطروعنما رغوایخدرب ردیک |
 زوما نالوا ققلاق فرشاو رولوا هرزوا یرلشور ین وبا هدقدلشب هغج وا ید |

 نز وا هدننزو *ارج ( ءافرمشلا ) لاع یا فرشا بکنم لاقب رولوا فصو هنشاب |
 ىس وراب هعلق هدننزو هفرغ ( ةفرشلا ) ةلب وط یا *افرش نذا لاق رونید هغلوق

 هدننزو درص رولک فرش یعج روند هب هرکنک نالوا هدنرز وا راراود راسو |
 لضف بسک و هرابخ یا لا ةفرش هذه لاق روند هنس هدب کو الغا كلامو

 افرشو التف یا ةفرش مکنایتا دعا مهلوق هئمو روند هب هنسن كح هیلیا فرشو |

 ثافرشو مر دبا دق فرشو لصف رادمن یرکطک کب رس یھب ت فرشتا |
 نالوا دنلب هفرط ندشاب كني رلنویب كنعسق تآ رد هفرش هنب یدرفم هک سرفلا |

 رد رار نالواققلاق اعاج ندنرافحالاو ندنفرط یرفص كاذک ردنرابع ندنرلر
 نور وا قر هوا تسکوب هدننزو هببارغ ( ةيفارشلا ) رد را هرکتک هک اب وک ٩

 یسهنحو یربا یرلقلوقو ةیرانش یا ةیفارش نذا لاق روند هغلوق نالوا والیقو
 ( قاربشلا ) ةيسح نینذالا ةمضط یا ةيفارش ةقان لاق روند ههفا نالوا كوي
 ند رع ضرا نالوا براقم همج ضرا لوقىلع هراز ضابب هن وک ر هدننزو یارغ

 رکذ هک ردیعجب كش مث هلیصف كن هرمه ( یارشالا ) روید هراز نالوا ارتشا
 | مهفارمشا عطف لاقب ردنرابع ندننورب و ندنراقلوق كمدا ناسنالا نارشاویدنلوا

 هکروتید هنب رلفاربب نکا لوش هدننزو لای رح ( فای رشلا ) مهفوناو میناذآ یا
 ( فاشملا ) هلوا رونلوا عطف وبد رد هابت بوصب ینیکا هلفلوا روک بوبازوا كب

 قراشع اولح لاق روند هرللحم كسکو و یرق و ردیعج كفرش+ هلیصف كم
 نالوا براق هغلنادابآ ندب رع ضرا هک ردندنو ماشلا ف راش اهیلاع یا شرالا
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 ۱ لاش ردن وسام اک | رد هل.صف كنارو كيم هک هنف رقم خو ویس ردب رابع ندر ه رق ۱

 ريج ردراج ن ورع یعسا هک ( قرشلا وا ) ةيفراشم لا الو ةيفرشم فويس |

 | ی دلبا تیا ور ندرمشج» وا هک رد هینک كن رلب اح ثمل یا یر و 1

 ؛ هابرلاقرشا لاقب رد هتسانعم قمقح هرب كسکوی هب رسک كتر ( یارئالا )|
 قمل وا عاطم بوقاب ندنفرط تسوا و ندنکسکوب هب هنن رب و ه الع اذا

 سس سس نیقب كب همولوا هتسخو قوف نم هینع علطا اذا هيلع فرشا لاقب ردهنسانعم



 ۱۲ ی

3 RTE ۳۰ 
 س ا

 نذالا فرش لاق رد هنسانعم قلوا ققلاق يرقو یرلشاب زوءاو قاوقو مائسلا

 | رد هنسانعم قل وا ناشالاع یوند دوخای ینید مدآ ر و افرا اذا بكنملاو

 "]ا ربب ز ( فیرش ) ایندوا نیدف الع اذا سماخلا بابلانم افرمش لجرلا فرش لاقب
 | لوا ردیس العاو دنلب كلابح ها ناک هدیرع دالب هک ردیدآ لب وب هدننزو
 | همقاوارب هدنآ ردیدآ وصر هدند روب وی ؤنب هدنسهکلوا دو مدلبا دوعص هلبح
 ۱ لوصو هدننناچ غاص هک رد وصرب لوا لوق ىلع ردفو رعم فیرمشلا موب هلغلوا

 | (یرش )رلربد فیرش هنالوا هدنلوصو فرشهالوا هدنغاص ردراو وصررب هدنناج
 | ( ةفارشلا ) ردیخش یرونماما ردندنب دح یفرمشن قعسا ردنداعساهدنن زو یرکس

 ةفارش لح رلا فرش لا رد هتسانعم قاوا فرش بحاص مدآ ر هدننزو هفاطل

 |: هکر دقصو ندهفاربش هدننزو ریما( فیرشلا ) فرمشاذ ناکاذا سماخا بایلا نم
 | هالول فرش بحاص بیرقنع فراش کهن روسد ههو نالوا یر تا ایل

 | ( فراشلا ) هلنينحف رولك فرشو رولک فارشاو هاف رش یعج كضشرش رونید
 | فراشو موبلا فیرشوه لاش روند همدآ نالوا هرزوا قلوا فرش لها ابرق

 سا عوصم ندلوا باب فر اش هروک هنناب كرا اغ رش ریصیسیا بی رون ٤

 فر اشلاب هامر لاقب رونید هقوا یکساو ردتفص فب شو ردلاد هئدح هک ردلعاف
 ةفر اشو فراش ةقا لاقب یک هفراش رونید ههقان هحوق كبو قینعلا چلایا

 | رولک فرشو فراوش یمج ردشم راو هیالاو زکر یتس هکایوک ةمره ةنسمیا
 | ثیدحا هنءو هدننزو لودع رولک فورشو هدننزو مکررولک فرشو هدننزو بتک

 اإ قف رد هدنن زو بنک فرش هدارو ةلطلا ننلایا [ نوجلا فرشلا کتنا 1

۳ TITIES 

۱ 
 4 هیشد ههو اولبو هایس نالوا هم رهو هم هلمنهح تاقوا دادتماو لاضتأ هړظ 2 6 9 جم ۴ ۰ ۹" 4 0

 || هعلاط ندقرشم هیحان هلغلوایورم یخد هدنناونع قرشهلفاف موقم ظغلو ردشلوا
 | ءارج هک رولوا عج ندنظفل ءاف رش هلنیتع یفرشو رولوا دارم رل هتف نالوا
 ا | قلوا فراش هقا هدنن زو.دوعق ( فو مثلا ) روئید هب هشا دنلبو یلاع هدننزو

 | تراصاذا لوالاو سماخا بابلانم افورش تفرشو هقانلا تفرش لاق رد هنس انعم

 يک پوکو مولطو تسد رونید هرلباق قصوق بارش ( یراوشلا ) افر اش

 روند هب RES هک ردنب رعم یسراف بوراجو ردیدآ كعغاط رب ) فوراشاا ۱

 د وحای ردیدآ وصر دواي عضوءرب هدید روب دسا یب هد زو ماطق ) ارم

 ] رغ هدننزو باتک راضعبو رلیدلوا بهاذ هنف ارممنا كنوب رلذعءهب ردبدآ لبحرب

 ۱ ]| فرم ( فرشلا ) ردیسا وصرب هدنن زو بارغ ( بارش ) رلیدید ردف رمصنم
 لاعو ا ET هدم ر و بسح دوخاپ قاوا بل اغ هدف شو دم 4هدآ رب هدنن زو

 اف مش 4یلغ اذا لوالا باتیلا یه اف سش هف سش لاش راد هنس انعم كلك
 ا e س ۳۹

 وا



 تنکعجكنحاغاام رخ تاکراهلیبضویرسک كنيش(فاعرسشلا)رونیدهنش« كنار سذجرب |

  هبهغب روقكجوکو ردهنسانعم فوغرش هلاهمح نیغ( فوغرشلا )روند هنغوضق |."
 || ولع یا ف رش هب ناک لاش رونید هکلکسک وب هلنیتعف ( یترمشلا ) رونید |
 [ یکر زو دحج قل ولواو ایلاع یا افرش ان اک الع لاقت رونید هب یلاع ناکمو |

 | هت نعو دج نالوا ندن رلتهج دادحاو ءابآ ف رش لوق ىلع رد هنس انعم |
 أ ولع فرنش ىأر ىلع زلوا فرش لها نيلوا تداجو ولع هدنيسنو لصا ردصوصخم || "

 | هدنن امزو سفن كنبدنک ردلکد مزال قوا هدنبسن و لصا ردص وصخ هبسح |
 ؛ "ولعوا ءابالاب الا نوکی الوا دحلا ىا فرمشلا لها وه لاق ردحاتح هنلوا زوک |

 31 یا یرشلا ےظع ربعب لاق ردب رابع نادنح زوا تن هود ربعباا قرشو تدا

 | هنمو روند هکمرکس یرادقمهفاسم لیمر لوق ىلع كت رکس ردق هتباغو مائسلا

 ۱ لا نآ ردا عات هثدح وبشا هليا هعلوب فلوم نیفرش وا افرمش تتتساف

 . اهطبر لجرف رجا هل ىذلا اماف رزو لحر ىلعو رتس لجرلو رجا لحرل ةثالغل
 1 ةنمورلاوا جرلانم كلذ اهليط ف تباصااخ ةضوروا جرم ىف اهل لاطاف هللا لببس یف
 اھٹاوراو هل تناک نیفرشړوا افرمش تنتساف الیط عطقنا هلا ولو تانسح هل تناک

 | هل تانسح كلذ ناک اهیشسپ نادر مو هنم تب رشف رهنب تم اهناولو تانسح
 هنمراو ه راک بو_ثاش كب يطع صا ر فرشو 1 رحا لحرلا كلذل یھف

 ءافشالا وهو هنم فرش ىلع وه لاق نوسلوا رش لركو ربخ ةلرك روئلوا قالطا
 فی رشو ردمدآ كخاطرب هدنب رق تكفاط مان فب شو رشوا ريح نم رطخ ىلع

 هذن رو هب رض یج هدغاط یرلکدید فرش وبشا رک ذیس اک ردغاطز یرلکدمد |

 ر هد هیلیشا فرشو ردیعا كنويق ر هداروا هب رض ردعقاو نما یج یراکدید

 قردان نهارا قیا وا نالوا یطباضو .یبطخ تابه ا
 : "یقرشلا هللا دبع نب توقاي و ردبیعک ما یعاغشجا كتبالو هلثاطخو ردنداروا

 رضا میهارتا نب ىلع ردیدآ هلع رب هدرصمو ردنداروا ردفورعم بتاک هک یلیص وذا
 | فرشو ر دندنا نویفمشلا نودحا دجان قیتعو یثرقلا دیس نب دیعس و هبقفلا /

  نالوخ (شایبلا فرش) ردرلثدحم یفرمشلا مهار بانیلعو .یرفافلادجمن فرش ردنداع-ا ۱
 یرمعاا )رد دعلقر دنب رق هدي ز هلی رک كفاق ) حاق فرش )ردهدلبرپ هدندالب 1

 | فرش) ردعضومر هدنبارت قشمدو ردغاطر هدنسیلاوح هروبه ةعلق ( نعال
 ۶ لیمیلا زونا ه هنیدم( احورلا فرمش)ردیعما لزنهر هدندروب یسلیبق میم (یط رالا |[

 ليم ز وا دوخاب قرق لوق یلعو هرزوا یل وق لسم ماما ردعضوم رب هد هفاسم |
 کر وا اد رولوا ردصم و ر دیمسا عضاوم هجن فرشو ر دعقاو هد فام

 ) ا لم ماد افا عیار بابلا نم فرش لجرلا فرش لاق ي ا

 ون

 ےک ی ر چپ ج ب ا ا ا ما



 نوزوا هکرونید هلآ لوش هدننزو فتک ( فدشلا ) هنلظ یا لیلا قدشق

 فدش سرف لاقب هلوا عب رسو تسح یسارج ب ولوا مبطع یسهنحو ولع رب 5 |

 روند هب هجراب شملسک هدننزو هفرغ (فندسلا ) و میرن .ظع لبوط یا ۱

 ةهفدس یا لیللا نم هفدش تضم لاش هتساتعم هقدس روند ,U ندەجکو ۱

 لاقت رد هنمانعم كله راب هلن وكس كلاد و یصف كنيش ( فدشلا ) |
 قالوص ( فدشالا ) ةفدش ةفدش هعطق اذا ىناثلا بالا نم افدش هفدش
 نیرو نابنای ندننلنغزآو ندنغل هشالآو رسعا یا فدشا لحر لاش رونید همدآ

 ندنطاشنو شینح و ایغب هیقش دحاق لئام یا فدشا سرف لاق روند هنآ

 اطاشن هربسقف ضرتعم یا فدا رعب لاقب روند هبهود نیب رو نوقرآ نوقرآ
 فدشا لحر لاق ردیف وم ءافدش رونید هب یک نالوا والیم هف رط رب یغاکیو
 فدشا سرف لاش رونید هنآ نالوا یظع یدا وسو هجو ليم هدخ ف ناک اذا

 رد هنسانعم قلوا وکارق هجک هلیرمسک كن هرم ( فادشالا ) صخ الا ےظلایا
 یسج نالوا یرکا یو روق ہدننزوءارج ( ءافدشلا ) لظااذا لیالا فدشا لاقی

 | ةيس راف ءاجوع یا *اف دش سوق لاقب هدننزو بتک رد فدش یعجج رونید هنا |
 قئأت رونید هیش نالوا لئام ولبرو هف رطرب هدنن زو هفداصتم ( ةفد اشنملا )
 ۰ كنبش ( فوحدشلا ) ةفطعتم یا ةفداشتم فخ وسوق لاقب رد هلرابتعا فوصوم
 | هب هنسن ینداهلئوکس كلاذویهف كنبش ( فذشلا ) ردتخل هدنظفل فوذخح هبط

 ٠ ( فافح رشالا ) تبصا امیا اشيش كنم تفذشام لوقت رد هنس انعم قلوا لئاب
 غ رام ایهت اد فح رشا نوشت رد هتسانعما قلم فاح هکدمت هد ژو زارعتقا

 اإ فخو عرسا اذا لحرلا فح ريشا لا رد هنس انعم قلوا كال اجو تسحو |
 هدامآ و رضاح بوتنیای هکلیا هلج هرزوا ننشد هدنن زو روفضع ( فوح رشلا ) |
 نالوا ولناو یصب یترص كنغایا هدننزو ساطرق ( قاحرشلا ) روند همدآ نالوا |

 و مت 7۳۳۳5۱ ۳۳۹
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 روید هئرغ ولڼاو یضیو همدق رهظ شیرعلایا فاحرش لحر لاقب روند همدآ |

 هکدت رک نالوا هدن رلح وا كنب رلکک وکیا هندی هدننزو روغصع ) ف وس رشلا (

 ۱ 1 یرشا لاقت روند هکلت رک نالوا هدنح وا نالک هشود كن وکیا لوف ىلع روید ١

 اإ فرمشلا فرطلا وهو علضاا طقموا علن لكب قاعم فو رغ وهو هف وس رش

 هالب ولواو روند هب هود شفلریکس ۍغایاربو رونید هبهود ولغب یغاباو نطبلایلع
 فوس رش هذخا لاق روند هنسادتناو لوا كننحمو تدشو هنسانعم هیهاد روید

 1 لق رد هنس انعم قلیوخدب هدننزو هحرحد ( ةنسرشلا ) اهلوا یا ةدشلا

 | ۱۸6 روند هب وبق لوش هدننزو <a ردە ) ةه را قلحلا هوس یا هغ مش ۳

 اهر یر هج سیم فاش لا هلوا قاف شمالی راف ونس ره هدنر راپ کیا

 2 و O ی ی چ و



 ةر هبناوح یا فیسم مهرد لاق رونید هبهعقا شالس یرارانک هدننزو ےظعم

 های یدسلوا رک ذ هک رد هب واو هل مک كنه زمه ) ةفا الا ( شعلا نم

 هدننزو هلعافم ( ةشاسلاو ) هدننزو لعافت ( فياستلا ) ردلوفنم یغد ینیدلوا
 شنا فراست لاق ردهنسانعم قعثروا هلجلق هدننزو لاعتفا ( :فایتسالاو )

 ردهیس ثعاب ینیدلوا كرها هدنلکش فیس

 كمدآ رب هلنیتصف ۳ فأشلا 0 هلصا نم لازا را ۸ رفلا 3 بهت ا هیمذا

 هب هسک هكدا و دوخای كلبا زارتحا ود رکد یزوک ندهسکر
 عبارلا بابلا نم ةفاشو افأش هل تفلشو هنفثش لوقت رد هنمانعم قلق تلالد
 یسدروح زر ط هدقمرب 9 هرکبنم هیاع تللدوا نیعب ییملص» نا تشخ وا صبا

 اهرا_غظا لوحام ثعشن اذا هعیاصا تفئش لاقى ردهنسانعم كازو رب بو التح

 ین ل اش رد هن انعم قغ زآ ه دنس هح رد رل وکوا ۵ راي حرطا فأشو قفشتو

 بوکروا یورد ندهتتسار ) یودلا JÎ ارب د داکیال یتح هداف یا چ زج ا

 رعذو عزفیا لوهحاءان ىلع فوّشم وهف لحرلا فأش لاق روند همدآ شروق ۱

 عاط روند هب همست یرویس هد زو روفصع هلا هج لاذ ) قوذعشلا (

 یس رد كثر هلن وکس تناحو یھ تئبش ) فعلا ( ن وسلوا ی راسو

 7 هد ون هدننزو باتک هلا هد یاخ ) فاخألا ( رد هیاع تفل و و

 | روهظ نکرولیغاص دوس هدنزو فعش ) فخشلا ( زدیتغل رج وو

 داوسو صخ# روند هب قلارق هدنن زو قدص ) فدشلا ( روید 4: سادرمشاف

 ضعبو زدنا مد هلا هاهم یشا ند.ههو قو ثيل رولک فودش یعج 4نتانعم

 رددت انعم طاش و حس و ليم یا یقدش هدحق لاق روند هکلب رکا نالوا هدقاکی

 حسب سس سو

 . ( بارغلا فیس ) موقلا فیئسا دقو فويسلاب اوراضت اذا اوفاتسساو اوشاسو

 | یباوا كنخاربب رونلوا ریبعت ىق نوغزوق هکر دیعسا تاب مان ثوبلد هلیصف كنيس

 | كلانا هکرد هراب هنوکر هدننزو هرم ( ةفاشلا ) ( ةمجعلا نیشلا لصف »)
  يحاص هدقدنلوا عطق لوق ىلع رولوا عفدنم هلغغلغاد بولوا ثداح هدنتل آ كننابط

 ا یا هاش هالا لص سا لاق هم و رد 4سانعم نایش و لصا هفاشو رولوا لاله

دن : ةفأشلا 9 تحر 1 زر ىلع فثشو
 ۲ دونی رس r هفاش ۲ 

 | .هدلج سفت اذا تلاثلا بابلانم افص هفصش لاقب رد هنسانعم قع وص یتغوبق دوخاپ

 ۱ ءاچ نه د هن تادعم تلظو رد ایی اف ناو فرضو Ce یا فدش هن لاق

1 
۱ 0 



۱ 

۲ 
 أ
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 وهف لوهجلا ىلع لحرلا فهس لاق رود همدآ التبم هننلع فاهس ( قوهسلا )
 ( ةفهساا ) ی ورب داکیال ءال ب رثلا ريثك شاطع یا فاهس ۵ یا فوهسم
 | روند هماعط ن روحا قوج ی وص ندننظلغ دوخای ندنایحولم هدننزو هنس
 [ فافضسا هدنن ز و لاعتفا ( فاهتعالا ) ارینک *الا قسی ناك اذا ةةفهسم ماعط لاقب
 ردم واعم هد زو فیح ( فیسلا ) هفخسا اذا هفهتسا لاقن رد هنسانعم
 هل ايف فولسلا ضورلا رد هداي ز ندکی یرلعسا كجلق هتسانعم غیب روند هلق

 كنظفل فیسو مدليا نایب و ج رد هللاب هد زعص وصخ فیلا مان فولالا ىلا ءامسا
 هحشم رولک هفیسمو هدننزو سافا رولک فیساو ر ولک قویسو یایسا یعجب
 اقیس هقیسی هفاس لاق رد هنسانعم قلاچ هلحلف رولوا ردصم فرو «دشنزو

 قاوا كاجو هربحو زین هدشیا یا كمدآ رو سا همالس لوقو فءسااب هب رص اذا ۱

 ددا قلاب ساحر فیسو تفگس ینمع افیس فیست هدب تفاس لاق رد هتسانعم

 ۱ كا فیسو رد نا هدهل رک كليس هدانعم وب ردیغلاب ف هروک هنفصو تكح راش ۱

 ] نایس ن فیس ردندلاجر “یاسا فیسو رونلوا قالسطا هنب رالبق یغوریوق

 ] نی فیس ورع نی فیس یحاص هدیدع فیلاوئو ردندنبلدحمةاقن هللادبع نب فیسو
 یب الا ریتم نب فیسو بهو نر فیسو نیکسم نب فیسو ن وراه نب فیسو دع
 ۲ ( فئاسلا ) ردندناو ر ءافعص یعباتلا ىم وزخلا فیس واو ه ريغملا یا نب فیسو

 | ( فایسلا ) ردیبکمانو نب الوو فیسوذ یا فئاس لحر لاقب روند همدآ ولجلق
 یلع رد هفایس یعج ردهبک نزود لق دارم هکرونید هنبحاص مق هدنن زو دادش
 ۱ ةفابس مه لاق رونید هرلمدآ نزغین نالوا فیس ی راهعنامو نوصح هفایس لوق

 ۱ هدننزو دادش ) قابسلا هقدص 3 فویسلاب هلاقم نعي مهف ويس مون وصح یا

 ردکید راهو رکو رلکولب هکردیفدامو هدننزو بازحا ( فایسالا ) ردندحرب
 رود هرالب ینلتیقو قاروق هلیصف كيم ( فئاسلا ) بارحا یا فايا مه لاقب

 یک جف هدنن زو ناحم ر ( نافیسلا ) طحقلاو ن ونسلا یا فئاسلا تا لاقب

 ردصوصخم هناوسن رویم ظفل لوق ىلع ردهنافیس ینوم روند همدآ نوزوا هجا
 هرحص لحاس هل رسک كنيس ( فیسلا ) لی وط ةقوشع یا ةنافیس ةأرفا لاقیف

 ه یداو لحاس"كلذک لحاسلاب یا فیسلاب اولزن لاقب رونلوا ریبعت یلای هکرونید
 را لحاس نامه فیس دوخاب روند فیس هلحاس اقلطم لوق ىلع ر وئلوا قالطا
 ۱ فیل هکروند هغیل نالوا قذباپ هنرلید كنب رالاد امرخ فیسو ردصوصخم هناع
 تكنلحاس رب رب رحم ( لي وطنا فیساا ) ردیدآ عط وم رب و ردب رتک كب كنم

 یدازوا نوزوا تیانب رد هدنسهئوا كلح مان هوشدقم ردیرغم یایرد هکردیعسا

 ۵ رد هداب رب بی رق هنی رهش فاریس هدننزو روج ( فیسلا روخ ) ردلحاسر



۲۰ 

 قوشلبف همیکح 2:62 ون a ةمکالما نع ردکم ندا هل لول یا 1
 | "ردهدلنزو هلقوح هک هفسلفو رد هنساتعم ءامکح ردبرعم هکرلیدید هفسالف هدنعچو 1

 باود كمدآ رب هل رنک كن هزمه ( ةفاسالا ) رد رع فرصت ردسا ندا [
 ینراشکید كنايتخسو هلام كلهاذا لحرلا ناسا لاقي رد هنسانعم قلریف یسیشاومو 3
 یصطید ینعب ناتزرشا تم رخناف یأئا یازراذا فاسا لاقب رد هنس انعم کوس ۲
 قج و یو لوقناو یدلکوس یشکید كفرط یکیا هلکماغا هحولاییشکید كنابتخ» |

 | دفاساو نصبت یتیم هنکی دلبا ذخا هلبصف كناخ ی هزرخ ردا هجرت ها كلد
 هنمو امه دلو تام اذا نادلولا فاسا لاقي رد هنس انعم كلوا یدلو كمدآ رب |
 هسک نال وا دانعم هد اونو ثداوح لثم وب فاوسلا یتشبام یس فانا « لا 8

 | ( فیسلا ) رونیدهدلو ندیا تافو هلی كيم ( فاسلا ) روئلوا برش هدنقح [
 هردنالوا توف یدلو ( فایسلا ) رونید هرد نالوا توف یدلو هدننزو بیج ۱

 | مدا ریو هنلطء اذا هنفوس لوقت رد هنس انعم كلتا ریخأت ( فب وتلا ) رونید ك
 ردهنساثعم كلتا كلام هنفرصت هرزوا یدارم بودباشیوغت هرخآرب دبا یدنک [
 | هدنن زو ه دح ( ةفوسلا ) هيف هتمکحو هايا هتکلم یا یا انالف تفوس لوقت |

 هلنشوامش ییوص دوخاب هلوا رونلوب بواکوص نیرای نوکو اکا هکر وند هوبق لوش |
 ء الا اف دحوب فوس لاقي یا ةفوسء ةيكر لاقي هيفلوا تافثلا ندنغيدلوا شوخات

 هک رونبد همدآ لوش هدننزو ثدح ) فوسأا ( فاعد و هرکیف اه ام فاسد وا |

 عنسی ناک اذا فوسم لحر لاق هلوا نیا عنمو در ینآ هسک بویلشیا نهاوند

 :هفاتسا لاقب ردهنسانعم قلقوق كب هدننزو لاعتفا ( قایتسالا ) دحا هدربال ءاشام
 هلعافم ( ةفوا لا ) ردناکم مسا ندفاینسا لرم ہوم ( یاتسلا ) هقشا اذا

  كلبا هعحام هلا هب ویو هراس اذا هقواس لاق رد هنسانعم كمهدلسف ه دننزو

 | لوتغم هدننزو فهک ( فهسلا )اهمحاض اذا ةأرملا فوات لاق رد هنسانعم

 ثلاثلا بابلانم انهس لیتفلا فهس لاق ردهنسانعم كد بویلابح هدع را تلاح

 يصفق ( فهسلا ) روند هنب رللوب قلاب فهبو هعرل ف برطضاو طا وا
 ادیدش شاع اذا عیارلا بابلانم افهس لحرلا فهش لاغب ردهنسانعم قماصوص كم |
 دوخاب ردسابق ريغ یدورو ندعبار باب رونید دم دآ شماصوص ك ) فهاسلا 33

 كبو كلاه یا فهاس لحر لاق رد هنسانعم كلاهو رولوا دارم ینانعم تدح
 یا فهاس لحر لاش روند دمدآ .نالوا شطع بولنم هع تلاح دوخاپ زسوص,

 یس هر هح هلی ه راع رب هحولا فهاسو ع زنلادنع ش طعلا هبلغ نم وهوا ناشطع

 بار ( یاهسلا ) ةريختم یا هحولا فهاس نالف لاق روند همدآ شا ِ زوب

 نقل و E هسجا ولکد هنره هکرونید هننلع قلهصوص هدو

e) TEE 



 ۱۳۰( رو ی و درفت یقاربط هکروتید هرب ب لاسموق
 ٠ هذه قاسم کلاق رد هنسانعم دعب قافاربا هلیرسک كنيس ( ةغيسلاو ) هلبصف

 , كنو و اموب نی مشع ةفاسم انني لوقت و اهدعب یا اهتغیس و اهتفاسمآو شرالا
  نالوا زوغالوق هدناباب ارز ردهنسانعم قلقوق هک رد ذوخأم ندنسانعم مش یلصا
 , هک ان ردبا ماعشتسا یتغاربط هدنروص ییدم هديا صیخشت یهح ییدلیا ِ بکا
 ز هغلقاربا هللامعتسا ترثک هدعب رولوا یمولعم یمعدلکای هسخوب یدلک یعرغوط
 ` ةغناسو روند هفلموق ها هلیرسسک كنءنمه ( ةقئاسلا ) رلیدلیا قالطا هفاسم
 ۲ (تاوسالا) روند هتسهجراب.تا نلیسک هتسیدازوا یتعی ردهدنسهلزنم هبذح ملا

  هروجع هدننزو باس ( قاوسلا ) رددا كعضوم ر هد هنبدم هلیصف كنمیبه

 | هدنس هحت كحراش ردبرطضم راهخسن هدارو هکرید جیرتم هنسانعم ءاثق رونید
 ردموسم هدنناونع ءانفلا هدهخسن عیو یدنلوا ادتقا اکا هلنلوا طوبضم هللا اثق
 . هدهتسن شعبو رولوا ربسفن فطع لبالا ف نانولاو هروک هکوب هلا هحوتفم یاف
 ۱ ردصخار هنا همن هدربقح نادحو رونید هنکوا وا هکر دطوبضم هلیرسسک كناف
  یشاوموباود اقلطم هلا نانا لوق ىلع ردهلیعكنبس وب دوخای روئید هننغربق هود و

  مضاابوهوا لبالاف نانولاوهو فاوسلا هامق عةولاقب رونید هماع كاله نالوا هدنمسق

 أ هرم نالوا ضراع هنعسف هود هدننزو بارغ ( فاوسلا ) لالاو سانا قوا

 ا هرم 6 وئید ةتيروق راوید (فاسلا ) رذ باهم هد ايف ا كابا زاونید
 ۳ ِكت هلباقلموق هفاسو ردهفاس یدرفم رونید هرللب یحصدیزون بورواص قاربطو

 ركب هلقلم وقیخدوب هلي كنيس ( ةفوسلا ) رونید هر هم لاسموق نالوا هدننب ر

 نالوا هنسانعمےش رونید هلورپ هلیصف كيم ( فاسملا ) رونید هلاسموقنالوا هدنشب

 هدننزو لوقم ( قوسلا ) یدنلوا قالطا هلغلوا مش عق وم رد ذ وخ ام نی هم

 نش رلیدلیا ریست هلیا هعیلط هک هدننزو هسک ( ةفیسلا ) رونید هبهود شمربسا
 كرل::سرونید ید یسووسو فسهدن وب هک هلي كنافو كابس(نوس) رد هلیا همعجم

 دوحو زوئه رد سیفنت هلک لوقیلع رد هنس انعم یایتسا هک ردف رح رو هلرحف

 ۱ روئلوا لارعتسا یخد هدن یللعف دع وو دیع وو دیدهتو روئلوا لامعتسا هدلعف نیک
 لف نالوا لوخدم هکر دف رح رب یسهلک فوس هروک هننایب كبخار هکربد حراش
 | فوس هلوق هنمو ردیا صیصخ هل ابقتسا بودیا درج ندنس انعم لاح یعر اضم

  كسردیا دارم قلق مسا یتسهلک فوسوردنصتم یدیدهت هداروب رابغلا ین یرت
 ف الب شید یا یوسل تانقی نالف برعلا لوقنو نسردیا قالا نيونن هني رخآ

 ) ف وتیلفلا ( ردکعد رک وک ھالا وزراو هینما رود ارود ییعد

 ا انعم تمکح هليا البف نالوا هنسانعم تسودو بح رد هینانوب هلک هلک هلرصف كناف



 و ی نه 5

 بت
 تین موجب و ی او 9
 0 نیش باتو قر و همکحا اذا هما فسا لاق N e یاق مکحنر نتم |

 كنيس ( فنسلا ) نيب رف ايؤر اذاباصسلاو قربلا فتسا لاق ردهنسانعم كغروک |
 تعاجو رونلت رب آبولوا هرحا هب را و یادغب هکر دنس یرلکدید رادوح هلی رک

 فنص عون و هنوکو ةعاج یا سانلا نم فنس تءاج لاق ردهنسانعم هورکو |

 | دوخ اب هنغاربپ كنحلغا خرو *یدرو دیح نافنصیا نافنس ماعط لاقب ردهنسانعم |
 یک هيلز و هل یش هکر وند هحاغا لوش افلطم لوقللع روید هنف وهف تدشء لآ

 ردفتس یعج روند هقنس هدهغ وصف نوزوا لوا هلوا هناد هرڪا قوصف نوزوا

 هندی رحو هنسهراپ جاعاشلریص یغاربب و هدننزو هدرق ردهفنس یعما عجو زساه |
 | رواک فونصییچ رونید هغاربپ و رونید هنغوبق هلق شفلوا لکا یاو رونید |)
  یرلفدنآ هرزوا یرزوموا كنهود هلنبتع (فتساپ) هلی كنيس ( فنسلا ) |

 هدننزو باتک هکردبراعچ كنظفل تنظفل فاتس كلذک رددرف» فیس روند هراتلوح ۱

 هکر ونید دیبا لوشلوق ىلع هنسانعم بیل ردیدن هنبس هکروند هنکاسکو ک كنهود

 ندنرب نالوق روننآ ندنسسار و كنءرهم نالوا هدنسکوک كنءهود بویلغب هنالوق |
 یلسکوک هکر ثردبا هدنامز یی دلکج ینراق كنهود ینو و راردبا نوا قمالربا |

 كنخرج ویق هلیصفو یمن كنيس ( ناتفنسلا ) رولوا برطضم هلغلالوب بوپشوک
 مناد هدننزو بارح ( فانسلا ) رونید هرلحاغا نلیکید هدنفرط ییا كن هراقم و

 رخوی ناک اذا فانسسم رعب لاق رونید ههود زغوط نالوق نروس وریک یتالاب
 ناکاذانانسهریعبلاق رولوا دض هلکشد ههود نروس یرلیا ینالب كلذک لحرلا

 یدنلوا رک ذ هک رددرفم كنظفل فنس هدننزو ریما ( فیثسلا ) لحرلا مدق |
 هدننزو روبص ( نونسلا ) روند هنس هیشاح و هنس هروح كنسهلوقم هتشود و

 خوی ناک اذا فس سرف لاغ هلوا رروس وریک ینربا اماد کروند هلا لوق
 قبس هرلنآ ما اياد هکر ونید 4:2اسبق لوش هدنزو هنسح ( ةفنسشا ) ج رسلا

 هفنسمهکیدید رلضعب و ردصوصخت هبهقان هلیخف كنون شعیلادنع هلوا ردنا مدقتو

 بوشبش یرلهع هدمایا یکیدنلدوس یس4۶ بولوا ءارشع هکرونید هب هان کلوش

 روند هر قاروق هغنسمو اهعرط مروت ترشع اذاهغنسم ةركي لاق هلوا رر 7

 هدننزونوخ (.قوسلا ) ؟افح یا هفنسم ةفانلاق رونبد هبهقا ناوتا و قیراو
 || ردهنسانعم كمللا ربصو همش اذا افوس هفوسی (یشلا فاس لاق ردهنسانعم قلف و ۲

 | نیغریق هنصا دوخای قلوا هلالهیناوم و باود و ربص اذا هیلع لحرلا ناب لو
 | فاوسلا هيف عقووا كلهاذا افوس یاسیو فوسبلاناناس لاقب ردهنمانعم كمرپک
 اذا ةفئاسلا فاس لاقي رد هنسانعم قعشقب هنعرا لاسموق ینعی یرلکدید هقناس و
 )هک رد ي و هدتبززو دی ول ی و تیر

 اس 2 ا اما ر ا



۲ 

ESأ ( ةفلاسملا) هفلسا یعع هفلس 8 ا ندکلنا شارقا دو دوشاب ع حب  

 ١ هراس اذا ضرالا ىف هقلاس لاق ردهنسانعم كعشدبا ریس هليا مدآ رب هدننزو هلعافم
 ی وتو هاواس اذا صالا هفلاس لاق ردهنسانعم كيشلربار هدصوصحر و اف ۱

 هدننژو لیعفت ( فلستلا ) .مدقن اذا ریعبلا فلاس لاقي رد هنسسانعم كلا مدقن
 رکذ و ضرتفا اذا اذک هنم فلست لاقب ردهنسانعم قلآ هجا جددوا ندهسکرب ۱

 : ( ةينىلسلا ) رد وام ندوب ردكملا ضبق م دم ند  ةعلس ی ۷ و ناثلوا

 يذم بفلا ( ءانيلسلاو ( هابصف كمال و یک كنيس ) جانی ( هدننزو هینهلب

 هدبسراق روند هب هغد ولبق لر كمال و E تكنبس ( نانمتسلاو ) هلا رصق و ۱

 هدنن زو لحدرح ( فسا ( زدل وقنم هرزوا قذوا ندصضتا صح یغیدغعاب عواط ۱

 لحر لاعب روند همدآ نالوا برطضم و یکلس ییادنا و تلخ يک ناب لا« |

 رصضح ( یفحسلاو ) هدننزو لحد رج ( فعلسلا ) قلا برنعلایا فملس
 لاق رد هنسسانعم قو هدننزو هحرحد ( ةنعلسلا ) ردهنساتعم فعل هدننزو
 یو ( فعاسملا ) رده اهم نیغ نالواباوص دوخای اههاتبا ,اذاهمقللافعاس ۱

 هل رسک كليس ( فاعلسلا ( ظیلغیا فعاسم "یثلاقب رونید هبهنسز نیلاق هدننزو

 هاکنن ۲ بودبا بصن هنفارطا كحاغا هدهعخب هق وط نیلاق یرویس یوا ر

 ( فنلبب ال رشا لتق هرزوا یر دوهعم مو یرلرواج ندا دصق هحاغا

 ( فغلسلا ) رد 4م سانعم یس هدننزو لحدرح هلا هم نيغ
 ۶ 1 هدنزو رفعح

 لاه هفنلسو فغلسو رداح یا فغلس لج ر لاق روند همدآ یقصعصو زانفط |

 هحرحد ( ةغفلنسلا ) ةنيم یا فغلسو ةفغلحس ةرش لاق روند هرنص ولواط
 هدننزو فاعلا ( فاغلسلا ) هعلتا اذا هنفلس لاق رد هنسانعم قوب هدنيزو
 هددب مصم زاید هليو کس كنو اه و یصف لالاد و كلاس ( افدنس ) ردیفداص و

 1 )ر اا هدونع" یس ر و اسنپ یسیر رده رق یکیا

 هتیبکو کكنهود هل وک كنو و یصف i ( فتا 1( رد هانم نیس هدنن زو

 دش ادا لوالاو بالا بالا نم افتس ريعبلا فئس لاق ردهنسانعم قلب فانس

 س

 ۱ لبالاتمدقت اذا ةفانلا تفنس لاقب ردهنسانعم كلبا مدقت هراراس و فانسلا هيلع
 ۲ لاقیو هفنس یتعع ریعبلافتسا لاق ردهنسانعم فتس هلیرسک كنهمه ( فانسالا )
 ٩۳ هکهنسانعم كروس یزابا یرلبا یوی نکزروب هود و تفنس ینعع ةفانلا .تفنسا
 ٠ بوسا هلدش لبو ريسلا هقنع مدن اذا ریعیلا فسا لاقي ردپس هویش تعرس
 یشیاو رابناا تراناو ام وبه دنشا اذا رلا تغاسا لاق ردهنسانعم قمرواص زون

۱۰ 

 بم

 ۶ هژلصافم كدت عطلت یتمدو ردعات ةع و رمع» یسم راحو ید رود تشب 0

 ۱ 4 یاوطوا رل همایا عصو قرهلوا هدا وه یرلغایا و ی رللا هرزوآیم هدرا و رددیغم

 ا

 سیر وصف تا



۳۱ 

 ةنلسا ؤاج لانه مو رود ةتفاهت كولر نوی ها 8
 ندنس هلسق عالکلا وذ هدنزو دربص ( فلسلا ( ضعب راق مهضخب یا ةفاس

 یرارتاسو یردارب و برکیدع«نیدلاخو یفلسلا بیقعی عفار ندمالعا ردنطب رب

 نادرص رولک نافلس یعج رونید هنسیروای كنشوق تكلکک فلسو ردرلبوسنم اکا
 نوناخر ندنسهلیبقیهس هدننزو هما ( ةفالسلا ) رد راج هددلبع كنيس و هدننزو |

 حراش ارجن یا افالسو ةفالس برش لاقب یک فالس روئید ههداب هفالسو ردیعسا |

 ندمزوا ندعقوط قایا و لا ینعب هنصلاختیاغب كنارش هفالسو فالس لصا هکر د
 هدعب رد هلئهح و هيم تسانم ردعوضوم هننالوا لصاح ندهربش ندیا رطاقت

 نونلواقالطا هبیجهقرج ندیکهبورلیا رکمبعلا فالسو یدنلوا لابعتسا مومعلایبع

 روبص( فولسلا ) ردهبصقر ندنلاعا ناتسزوح هدمح هلی كنيس ( فالوس ) |

 نوژواو هلوارولک هدنرلکوا ائاد كرلهود نالکهبوص هکرونید هبهقا لوش هدننزو ||
 | فلسیجج روئید هنآ نیکشاو كرکوب و لیوط یا فولس لن لاقب روند هنر ق
 رونید هب هینضام ما ( ةفلاسلا ) میرس یا فولس سرف لاقي هلی كنيس روك |

 ندر داسا هد وک كغلوق قاج ندنسب رفو كمنو كناسنا و ردشااوس یعج

 روئید هنشهمحات "نالوا هرحاک هند رب نالوا روهج كلکیک یرلکدید كج رب وک ور

 مدقم ةهمحات یهو نیتفلاس )او هقلاسلا هنسح دارا لاقي روید ناتفلاس هنف رط یا

 كنو كنم تآ سرغلا ةغلاسو ةوقرتنا تلقیلا طرقلا قلعم ندل نم قنعلا

 كنيس ( فلسلاو ) هدننزو دبک ( فلسلا ) هنسانعم هداه" روند هنفرط ورلیا |

 كنسهحوز لحرلا فاسو هتسانعم دلح روند هنسیرد كندب هدننزو دیک هلیرسک |

 نافلس ۱ههلاقب رد قالسا یعجج رونلوا ریبعت قاناج گردید هنحوز یشادن رق زف
 امه لاقي روند هغلقااح هدننزو هک وح ا ( ةفولسالا ( نيتخالا اجوزئم یا

 قلوا قاناص هابرب یرب مدآ یکیا هدنزو لعافت ( فلاستلا ) رهص یا ةفولصا
 هادم كاس 0 اغلا ( هحوزتخا امهذم لک حا ادا اغلا لاق ردهنسانعم

 هکر دص وصخم هاجر لوقلع روئید ههحوز ییا نالوا هدنحاکن ت ردارب یکیا

 اما ردندنمالعا ناوس هدنزو هبنع هفلسو هفلسو ردهفلس یدرفم یدنلوا رکذ

 جوا هد راق هکر دیب رعم هبل هس قلبت :نالوا یدح ینلسلا دجا ن دع ا ۱

 (فلسلا) یدنلواببرعذو بیقلت هلغاوا قوقشم یغادود كموقم ردکعد ولقادود
 لاق رولوا هدودعم ندامدق هکروند هن واخ شمراو*هنشاب شب ق رق هلن كس

 ردنبعب را قلوهک كنا وسن هکر د حراش نیعب راو ۱ سس تغلب یا فا هما ۳

 لکا اذا لحرا فلس لاش ردهنسام#م كم ی ا هوهق هدننزو ىل عن ( فیلستلا ) ۱۱

 ۳ کرد هتسنسانعم نو مایا 9 همدق اذا هقلتب لقب ردهثسانعم كلبا م دقت و هفلسلا

REEى ی  
 یہ حدد س چا ہہ اتقا ےھت یک سا ےس
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 تا نو ۱ ۲۰ و
 حس

 | تاکسا ( فاکسالا ) هتفکسامیا بابلا تفکست ام لوقت ردهنسانعم فکس هدننزو
 | (فلسلا) افاکساراصاذالج رلافکما لاقي ردهنسانعم قلوایجقمشب مدآرب هدننزو

 | هليا وکروس لوقیلع قمردقآ نوا تعارز ییالر هلینوکس كمالو یصف كنيس
 | اهاوسواعرزلل اهاوحاذا لوالا بابلانم افلس ضرالافلس لاقي ردهنمانعم كقلزود

 | فلس لاقي رد هنسانعم كليا مدقت هدننزو دوعق (فولسو فلسو ) ةفلسملاب
 ةدارلا فلس لاقي رد هنسانعم قلاب ییولط فلسو مدقت اذا افولسو افلس نالف

 | هنیشبم شماغلوا تغابد هحوبا دوخاپ هنکوب لوقیلع هفحراغاد فلسو اهنهد اذا

 | ءرلیصت | هدننزو هسنکم ( ةفلسلا ) روک فولسو فلسسا یعچ رونید
 | ( فالسالا ) راربدلزود یتغاریط كنالرت هلکنآ هکر وند هتلآ یرلک دید وک روس
 ۱ فلسا لاق رد هنسانعم كقلزود دوخاي قمردق 1 یالر ید و هل رمنک كنه مه

 | هغلسا لاقب ردهنسانعم كمريو هعقا هلیقرط فلس هيسك رو اهفلس ینعع ضرالا

 لاقب رد هنسانعم محک بولک هدیضام نامز هلنینعف ( فلسلا ) افلس هاطعا اذا
 لس هک رولوا مسا ندنس انعم فالساو یضم اذا لوالا بابلا نم افلس "یشلا فلس

 لیجعتو مدقن هرزوا هعلس نم ضبق هک ردهنوک ر ندنالماعم رولوا هنسانعم
 | مولعم لجا ىلا ةعلسى الام یطعی نا وهو للاب یا فلسااب هذخا لاقب رونلوا
 | رلیحهحارم ىقبرط كنون فلسلل ةعفنم كلذو فلسلا دنغ دوحولا رعسلاق ةدايزب
 | هيف لسم یلجح ردصوصخ باب هموقم "هلمایعم هک ريد حراش رارولب هج شوخ

 | یسهدیدع طورشو تافص ردکلا عیب هلیس هلاقملحاع نالوا لالا سر یلجآ نالوا
 | یویند همدآ نریو ضرف هدن آ هکر وند هنسهلماعم ضرف لوش فلسو ردراو

  ریبعت نسح ضرفوب هدیا ادا یینیع نامه هسک ندا ضارقتسا بویلوا یسهدناف
 | وهو افلس هاطعا لا ردنا تیافک یعفنم باولو رکش هضرقم رد رلک دنیا
  هئرخآ كمدآ ربو هذخا اك هدر ضرتتلا ىلعو ضرتلل هيف ةعفنمال یذلا ضرفلا
 | قالطا هنیدالوا یغیدلوا رثاتم هلیتافو نکیا ربنص دوخاپ هلاص لع ییدلیا دقت
 كنيس رولک فالس یمج رونید هنسابرقاو ءابآ نحک اقاس كنهسک رو روتلوا

 فلس یراراسو یفلسلا هللادبع نب نجرلادبع ندشئدحم رولک یالساو هلی
 لیمعسا ردهلحم رب هددادغب هلبرسک كنيس ( ینلسلا برد ) ردرلپوسنم هروک ذم
 هحرف ( ةفلسلا ) یدنلوا تبسن هلثلوا نکاس هدنآ ثدح مان ینلسلا دابع نب
 رعشا للف یا ةنلس ضرا لاش روند هر نالوا هحزآ یرلعاغا هدننزو

 لاقب رونید هماعط یرمصتخحم نانلوا ریبعت یلآ هوهق هدننزو هفرغ ( ةفلسلا )
 یرتسآ هکر ونید هنش» هتفوب نلیکید هنا همرخو كل یا ةفلس انل مدق

 هدننزوف رغ رولک فلس یعجج رونید هالرت شلدلزودو شلوک روسو رولوا هدنرپ
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 ] روش ر YE روند هشاط و یصب یرلک دید لنت هی لات هنلوا

 نالوا نوغوو یرا یرلکک لوق ىلع همدآ نوزوا هدننزو رجا ) فقالا (

 ' قالبج زسيوتو اهيظعلا ماظعلا ظيلغلاوا لبوط یا فتسا لحر لاش رونید همدآ
 قنۇمرونېد هنشوق هود یرکا یویو هيلع روال یا فثسا لب لاق روند هبهود

 هکر درشب نبا هدننزو ریز ( فیتس ) قنعلا جوعالا یا فتسا میلظ لاق ردءافتس

 ۱ تست لاقب ردهنسانع,قغقاط یقلسابابیارمصترب هدننزو لعفت ( فقسثلا ) ردئدحم
 | (فتسلا) روند همدا نوزوا هدننزو مظعم ) فقسملا ( قیقسلا لبقاذا ینارصتلا

 | بویلوا قیصابونیقناپ هدننززوج رح دم ینعبللعغم(ففقسملاو)هدننزو رعشقمینعپ للعفم
 لفاج عفنیع یا ففتسمو فتتسم رعش لاق روند هحاص ناروط ققلاقو كد اعاد

 ٠ هدنلوقتافاررلاو ءافتسلا هذهو یایاكن ,فقن جاجح هک ه دنن زو ءاعفش ( ءافقسلا )

 | نالوا مت نوجا تعافش هرامرج هدناطلس دزن هک ردیف ءاعفش ردعقاو

 | كنەزمه ( فکسالا ) ردیدآ عضوم رب هدشزو یصنا ( فقسا ) ردرهسک
 هدننزو بولسا ( فوکسالاو ) هلرسک كنهرمه ( فاکسالاو ) هلبصف كفاك و
 | هیج 4ءزحو هبیعشوباب هدننزو لقیص ( فکیسلاو ) هدننزو دادش ( فاکسلاو )

  هتعنس لها ره یریغ ندیهشوبب فاکسا لوف یلع رونبد رکشفک هدیسراف رونی
 | اقلطمورونید هرکلود یناکما یأر یلعو روند فکسا هیج وباب روئلوا قالطا
 نوسلوا قو ناصو زببو هنکیا رک رونلوا قالطا هعناص ره نیاشیا هللا رومد

 عناص لک فاکسالاوا فافخ یا فکیسو فاکسو فوکساو فاکساو فکساوهلاقب
 كيارش فاکساو ةديدح عناص لکو راصلا فاکسالاوا فکسالا هناف نافلا یوس

 یاب ردتلوا باكا نالوا باوص ردیفیحت كدابع ناو دوخای رونید هنترج
 هن رب ردیدآ عنصوم ییا هدنسیحاو ناورهن ندنلاعا دادغب فاکساو هلبا هدحوم

 فاکساو ردرلب ونغم مالعا ہین هد هنساکیآ رلود لفسا فاکسا هنر و یعا فاکسا 1

 رابلا دبع ندنیهاکشمو قذاح یا هما ف وه لاش ر وند همدآ قذاحو دائسا

 زود هن رح قلیعثواب هدسنزو هتک ( ةفاکسلا ) ریا لار فسا ۲
 ةفکسا تئطوام لوقت رونید هنکشیا تلآ كنوبق هدننزو هبطرط ( ةفْکسالا )
 هکرونید هنسهبنع تسوا كنوبق ( فک اسلا ) اهیلع اطر ىلا هتشخ یهو هاب
 هل راز وک هد ز و بطرط ( فکتسالا ) ردا نارود یسهناوب ز ویق هدنآ

 | تغفو لاشب رونید هنغابق تلآ لوق ىلع ر ونبد ه رلرپ نب كيرک هدنرافابف
 لفسالا اهنفح وا اهب ادها تبانم یه و هنیع ةفكسا ىلع ةعمدلا

 ل وقت رد هنسانعم قعای كيشيا هب واف هدش زو بکس ( تکسلا )

 لعفت ) فكسنلا ( هتبتعت ام ىا عبارلا بابلا نم افکس بابلا تفکسسام

e مر شم سوت تری س بس یو بیس تک ساسان ساق EPR 



 ) ةسفسملا ال رونید هغاربط 0 طرح بک دوو یر یا شلاق رب امت

 لاقب ونید هراک زور نرتوک بورواص یرلفاربط هجاو هدرخ هلیس هیت لعاف مس
 هدننزو هلزلز ( ةفسغسلا ) ضرالا قوف هب رو فاسفسلا ربثتیا ةفسغسم حر
 نقل لس 0 غ رج ید هم اعم تاج ا هی یتهاوقم هتساشتو نوا

 قعای فیعضو تسسو كشوک بویللا نیتمو مکح یب هنسنرب و هوحصو قیقدلا
 كناقو یصق كنيس ( فتسلا") هماکحا ىف علابب ملاذا هلع فییفس لاقب ردهفسانعم
 كفقسوهتسانعم هناخ هن اعنآ رونید هتناوات كوا هدننزو ریما( فیقسلاو )هلنوکس

 لاقب هنسانعم قلئاوات یوا رولوا ردصم فقسو هلنبتع رولک فقسو فوقس یعجج
 یر هحسن هعنک هدارو فقسلا هل لعح اذا لوالا بابلا نم افقس تيبلا فقس

 ه:سادعم "اعس رونلوا قالطا هكلف فقسو ر دقلوا هرصنک نالوا یو ردطلغ

 ٤) فیقسالا ( خرتسم لیوط یا فقس یل لاقب روید هب هکح قلاصو نوزواو

 فقیه لعح اذا تیبلا فقس لا رد هثسانعم قلناوات یوا یتدو هدننزو لیعش

 فقس لاق رد هنسانعم قفلوا نييعت فقسا هنموق یدنک یارصنر و فقسلا

 ردعضومر هلیصفو ىع كنيس ( فقسلا ) افقس اریص اذا لوهحما ىلع ینارصنلا
 یرتک ۱ هلتفصو ردهنسانعم قلوا نوزوا قرهلوا هج رک ا هلنیتعف ( فتسلا )

 نوزوا هجرکا هلو یصف كنهرمه ( فقسالا ) رونلفصو یرئاسو یشوق هود
 هدبتتزو ندرا ( فقسالا ) یراصتلا فقسا هنمو رداافتس ىتنم روید هب هنسن

 یراصن هدتنزو لفق ( فتسلاو ) هلنزو برطق هلیفینخ ( فتسالاو )
 یلع رونلوا ریبعت سان هک رونید هنرلسښر نالوا هدنباب یرلنبآو ند كنسهفتاط

 نالوا رروب هرزوا مشاخو بادآو عضاوت بویلوا هرزوا تعثحو توخن لوق
 سیسق هدر فتسا هدندنع راضعبو رونید هنب رللاع دوخای روند هنرللارق

 هغقاسا یعجج ردیرلثیشک نالوا یغاشا ندنرلک دید نارطمو یرقوب ندنرلک دید
 نیدناق ےل 2 یا یراصتلل فقسو فتساو فتسا وه لاش رولک فقاساو

 رک ذ ویو نارطملا نودو سیسقلا قوف وه وا ماعلا وا هنیشمق عشاضما كللا وا

 هرزوا منطاخو عشاخ رد هنسسانعم هانحا هک ردذوخأم ندنسانعم فقس نانلوا

 ردهنسانعم قلوافتسا ردردصم هدننزو ینیلخ ) ییقساا ( یدنلوا قالطاندنغیدلوا

 سادنا هلی كناقو كنهنمه ( هفقسا ) افقسا راص اذا افیقس لحرلا فقس لاقب

 رونید هبهفص نالوا هدرلوا هدننزو هنیفس ( ةفيقسلا ) ردید آ اضق رب هدنرايد
 قالطا هینخ یرافدراص هلو لناراص ققبجو قیربقو ةنيدملا ف ةدعاس ىنب ةفيقس اونو

 كنیک و روند هناوضسآ ةت یدراو هرمص نالوا هدنشاب كنعمق هردو رونلوا

 فقس لس دواب روند هب هنخ یم ېک یسهنخک يک اتاط لوق ىلع _رونید هنس
 سس ا یو سس سد

 هنلوا ٠

 کک کک کک

 سات نس یت سم جمس

 بم تسسح ی سوق ےن سے ااا
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 تم سافت نا سست ات یو رو ِ

 | لاب ردهنسانعم كمك برومق نانو رومالا ادم عبق اذا نالف فسا لا

 ردهنسانعم كلا بلط رلشیا رتک نودو یلفسو هبحاص نم بره اذا لحرلا فسا |
 ردهنسانعم كمرد فلع یروق هبهودو هيدا رومالا بلط اذا نالف فسا لاش |

 سرفلا فسا لاش ردهنسانعم كملك ینآو سيبيلا "هفلع اذا ریعبلا فسا لاقب |

 فسا لاق ردهنسانعم كمك بوجوا قرهدربص یرب شوفو هبفف هاقلا اذا ماجا |
 لاش ردهنسانعم كك وج نیش هر باصو هناربطق ضرالانم اند اذا راطلا

 رظنلافسا لاقب رد هنسانعم قمقب هبقو هبقو ضرالا نم تند اذا ةياضسلا تفسا |

 هسآر بوص اذا لحغلا فسالاقب ردهنسانعم تک | رب یتشاب هلبدصف قمرصاهودو هددحاذا

 بای رفظ هب هنن رب و هیفهلخدااذاءاودح ربا فسا لاقب رد هنسانعم کک اورادهبهرایبشیضعلل |
 ریغتم یزکب كمدآ ریو ؛یشب هنم رفظام یا هفاتب هنم فساام لاقب ردهنسانعم قلوا |[
 هلی كنيس ( ةغسلا ) ریغت اذا لوهجلا ىلع ههحو فسا لاقب ردهنمانعم قلوا |

 كندو تېس كوي دوخای یر ادقم لینلز شا روا ندنغاربب امرخ هدننزو هفق
 فاز یا اقا دووم نادا امد انها یا تام لا نکا هفررظ یرادقم |

 ةلجلا وا لیست زلا رادقم لعحو صوخا نم فسبام یهو هنم ةفس هاطعا لاش |[

 هضبق یا ةفس هنم تذخا لوقت رونید ه هنسا جوار ندنس هلوغم یادغب و |

 دنب هنب رب یرب ینرلجاص هلکنآ هک رونید هني رلغاب جاص هنوکرب كب رع ناوسنو |[

 مو ةفسلاب سابال لاقو رعشلا لصوب نا هرک ] یعضلا ثیدح هنمو رل دنا دنوب و
 رونبد.هیاد شلوا رابغو اهرعش ةأرملا اب لصن لمارقلا نم هوش یهو [ ههرکی |

 قر هیلوا نوح لوف ىلع قةشموإ بوكود ییاود هلیصف كنيس ( فسلا ) |
 وا هنسعف اذا لوالا بابلا نم اغس ءاودلا تفغس لوقت ر د هنسانعم كالا لامعتسا |

 رد هنسانعم قلاق سوص زر هن بوعا قوح كب ییوصو توئلم ريغ هنذخا

 نب ربکسج كنب رلنادف ام رخ تکرا فسوورا لف هنم ترثکا یا ءاملا تففس لوقت |
 سیدبلا تلک | اذا افس لبالا تفس لاقب رد هتسانعُم تم فاع یروق هودو روند |

 تغتسا لوقت رد هنسانعم كليا فوغس یاود یخدوب هدننزو لاعتفا ( فافتسالا ) |

 | (فسلا) رونبد هوراد شلوا رابغ هدننزو روبص (یوفسلا ) هتففس ىعم ءاودلا |
 رونید هنعون ندا ناربط لوق ىلع رونید هنالب هحال آ هلبعصو یربسک تنیس 3

 ربطت قلا وا هيلا نم ق را یا اهن ار لوغ ردقح هلوا ینالب قوا ارهاظ

 دیدش یا فسانس عوح لاق روند هنلحا كب هدننزو طب الع ( فسافسلا (

 | یدر یافاسعس "یش لاقی روند هن هنسن رتکو قعلا هدننزو ارث ( قاسفسلا )

 نواو ربقلا یا فاسفسلا مالا نم ظفح لوقت رونید هشيا ریفحو راوخو

 ۱ ندرعش ىس هلوقم نایذه رعشلا فاسفس و رونید هزون ناقلاق ندکلا نك رونلا
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 راغع و هلاخو هب راجو هلوکو ردص وصخم هزیسف هقان نیمه رولوا لبلد هدرل هود

 ۱ رک ذ ( فعسالا)رونلوا قالطا فعسهلوا رخافو سیفنغل و اب هک لام :یم هلوقم
 هدنن زو ءارچ رد ءاقعس ینوم روند هن هود كکرا شمارغوا هننلع ف. نانلوا

 یرلب ون كنس هج فعساو لوهحا ىلع تفعسدقو ءافعس ةقانو فما لج لاق

 (فوعسلا ) ةيصانلا شالا یا فعسا سرف لاقب روند هنآ نالوا قآ یجرب و
 یا تالا فوعس لق لاق روند هن ایسا واو روند هرل هساک كو هلبعص كنيس

 ۱ مهعيابط یا ونص سالا فوعس لاش هنمو ردلکد عودسم ید رقد هروک هنناب

 | هنسانعم هعلس روند هشاق قلتاص هلنوکس كنبعو یعف كنيس ( فعلا. )

 تم ر وتن شبا ر ولوا ر دصم فش و روند همدآ لیذر و لذت و هام ورف و

 | ( ةفعسلا ) هل اهاضق اذا ثلاثلا بابلا نم افعس هتجاحص فعس لاقي هنسانعم

 هننالواولوص رتچ هدنرلزوب و هدنرائاب كراموصعم هکر دنابچهنوکرب هدننزو هرم
 هفعس هسرولوا یوقو روئلوا ریبعت هحولوص هک رونید هبطر ًهفعسو هینبل روش
 | یردب كرعاش مان یی بوبا هفعسو رونلکیک یضعبو روئلقوبق هکرلرید هسباپ
 | فعس لاقي روند هموصعم شمقح هفعس هدنزوو هدنشاب ( قوعسلا ) ردپسا

 یندوب هلیربسک تننءنمه(یناعسالا ) ةقعس هب یا فوعسم فوهف لوهحا ىلع یشلا
 هنسارو هلاهاصق اذا هتحاص فعسا لاقب رد هنسانعم كمرونب ییشیا كمدآ رب
 هنکلوت كمدآ ر هنسن رو اند اذا ؛یشلا فعسا لاق رد هنسانعم قماح بواک

 بولک هننطو مدآ ربو هنکما اذا ديصلا هلفعسا لاقب رد هنسانعم كلک هنیالوقو
 راس هنسهلوقم كسم ( فیعستلا ) ما اذا هلهاب فعسا لاق رد هنسانعم قمنوق

  تیطلاب وافاب هطلخ اذا هوحص و كسلا فعس لاقي ردهنسانعم قماق رلببط وبشوخ

  هدنصوصخ تنواعمو تافاصم دواي كل هدعاسم هدننزو هلعافم ( ةفعاسلا )
 هوا عمو ةافاصمىف هانا وا هدعاس اذا هفعاس لاش رد هنسانعم كالا تتفاوم

 ۱ برق یا فعابیم ناکم لاق روتید هبهثس بيزق هدننزو دعاسم ( فءاسلا )

 ۲ ردیعما كنهنعللا هیلع سيلباو ديما توا عون رب هدننزو فیفخ ( فيغسلا )
 ا كمك بودا رورم هدنزوب رب رولوا ردصم فیفسو رونید هنالوق نلیکح هنالاو
 ا هحو ل ما ذا لوالا تالا مرم افیفس راطلا فس لانش ردهنتسانعم
 | صولا فس لاق ردهسامعم كمء روا یهو هم هزاءلبو لس ز نادنغارس امرخو

 | یس هلوقم لیبنز ندنغاربب امرخ یخد و هلرسک كنهرمه ( فافسالا ) هجن اذا
 اعم هلغلوا عبط هلفس هسک ربو هفس ینعع صوما فسا لاق ردهنسانعم تءهروا

 | ردهنسانعم كعشود هنیدرآ روما یسهلوقم تاودرخو زیجا بوبلبا تبه هروما
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  Êادل  Kîهرقوح سرو قارب و هحرف رف ( ةف ملا ) نللا فر فرعي و !

 هحاغا شعثوا هفرس ( ةفورمسلا 1 ةفرمسلا ةريثک یا ةفرس ضرا لاقب روند ۱

 كپبا هلنيتمط ( فرسلا ) ةفوربسم یهف لوهعلا یلع ةرجشأا تفرس لاقب روید

 " أ روبص ( فورسلا ) رونید هبهنسن ضایب رب هیبش هبوک روا ییدلشبا كنیدروف
  ۱فی رسلا ( مظعء دیدش یا فورس موب لاش روند هب هنس میظعو دیدش هدننزو (

 تنارو كنه مه ) فرسالا ( روند هنسهرص یرلک اکت كنغاب مزوا هدننزو ويما

 لیفارسا ) هننسانعم كنا روند هنوشروق هک ردن رغم یسراف برس هلی (
 نددیهلا *اعسا ردیمجگا مسا ردهلنون هک ردتغل هدنظفل نیفارسا هلبرمسک كندرم»ه

 زواج یدح هلرسک كنهنمه ( یارسالا ) ردفان« هنشرش ظفل لبا نالوا م
  | ۱قافناوقرص لام هرب یریغ ندفح تعاط لوتیلع ردهنسانع,كالا جرخو فرص

 رسم ) ةعاط ریغق هقفنا وا هرذب اذا هلام فرسا لاقي ردهنسانعم كليا ق (
 هعقو ردببقل یرلا ةبقع ن رسم نالوا هرلا ةعقو بحاص هدننزو نسحم أ

 | هد-تنزو زاربش ( فاربس ) یدنلوا بیقلت هلکلیا زواج نددح هدهرویم
 | ردیمظعا كنبرلهلکسا نارا رد هدلب رب هد رح لحاس هدنس هکلوا سراف

 | فوعررسلا ) رد ینبم هرزوا هبیجم میانص هل راهتسارک یس هبنبا لعاب (
 لاقب رونید هئروعو را كزاو رت واند قشءوب زسیلج یس هدوک هدنن زو روفصع

 نوزواوروئد هنآ ولع رکو نوزواو سل فیفخ معان یا فوعرس ةيراجو مالغ

 هب هکر کچو عا ةلبوط یا فوعرس ةأرما لاق رونبد هنوئاخ كزانو رت یندم ولیوب
 تكنحوحهدنزو هحرحد ( ةغعرسلا ) ردبا الیتسا هبات هکروئید هب هوکو روئید

 جرحدن ( فعسللا ) ر دهنسانعم كل هدرورپ كرهدبا فیطلو بوخ یتسادغ
 "یصلا فعرس لوقت رد هنسانعم قلوا هدرورب هليا رلادغ لزوک قحوج هدننزو

 هنشوق هحکا هدننزو روغصع ( فونرسلا ) علصناف ه ءادغ تا یا فعرف

 | لحر لاق رونید همدآ نوزواهدننزو ساطرق ( فاترسلا ) هنسانعم قشاب روئید
 | یدنلوا رک ذ هکر دفدارعو هدننزو هفعرمس ( ةفحرملا ) لیوط یا فاثرس

 _) لوق ىلع هتسانعم لضلا دب رج روید هنلاد كنحاغا امرخ هلنيتصف ( فعسلا
 ةلحلا فعس عطق لاق رلر د هبطش هنشاپ روند هنسپ روق یک | روند هتغارهی

 فعسو ةبطشف ةبطر تناك اذاو تسيب اذا لاقام رثک او اهقرو وا اهدب رج یا

 افعس هرافظا لوحفعس لاقب هنسانع كمزور یس هروج كغنرط رولوا ردصم
 لاقب رولک فوعس یعج رونید هنب زاهج نیک فعسو ثعشت اذا عبارلا بابلا نم
 ثداح هدنرلزفآ كنعسف هود هک ردیدآ ضرب و اهزاهح یا سورعلافعس نهج

 كکرا ضوب رولیکود بولی زو یرالبق لستفایطاو تابسو یک برج ۔ رولوا
 دے سس ص ےل ےس یم نم و ست



 نم هصکو مان اذا لحرلا قدتسنا لا رد هنسانعم قعوب وا و هدر
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 ۱ رد هنسانعم قمالنبدیآ یرب حابصو لظا اذا لیللا فدسا لاق رد هنسانعم قلوا
 | كنسانعم هفدس هرز وا روک ذم هحو انعم ییاو ءاضا اذا رجغلا فدسا لاقت

 | یضتاذا هنع قدسا لاقب رد ةتسانعم قلوا فرطرت و هخرالآو رد بم هنفالتخا
 |. د وخای ندقلحاو هعفر اذا رتسلا فدسا لاق رد هنسانعم یمردلاق یب هدرب و
 تلظا اذا لحرلا فدسا لاقب رد هتسانعم قمرارق راز وک هلکلک نهو ندکلتربب

 | اذا لحرلا فدسا لاش رد هتسانعم قهردنای وا خارجو ربک وا عوج نم هانیع

 [ هک روند هزواج یلادتعاو دح هد هنسنرب هلنیثصف ( فرسلا ) جارسلا جرس

 ۱ ۵ شام ندکسانمم رش هفرس هروک هننای كن مشحز هک ريد حراش ر دعا

 زا هدحب بولوا هرزوا موع یاو كنو و رد سکعلا ىلع هروک هنا كبغارو
 ۱ تلفغو لهحو دصقلا دض یا قرس هبف لات یدلوا بااع هدفرصم و قاشنا

 | هلقغا اذا عبارلا بابلا نم افرمس هفرس لاش رولوا ردصء هنسانعم كلا اطخو

 | اذا رجلا یف فرس لاقب ریدنرابع نادکنیا نامدا هب ارش رجلا قرس و هلهحو

 1 ردقو فرشو ناش فرسو ردیعسا یدح كمناح نب دمع ندنن دحت فرسو یرمض
 [ نموم وهو فرس تاذ ةبغ لحرلا بوشال ] ثیدا هنمو ردهنسانعمرابثءاو

 ۷ رلربد ارس ضوما ءامبهذ راب رمو اّصبا نیشااب یورو رک ردقو فر تاذیا
 ۲ یدادوشاق نالوا یانفبو و "هدکدلیا نایارعبوشاط نداتفا را یاو كتو
 | لفاغ رولوا فصو فرسو ردیدآ عضوم ر هدنن رق میعت ه دننزو فتک (فرس)
 هفرغ ( ةفرسلا ) ةلفاغو هیطخ یادآوفلا فرس لحر لابش هنسانعم یطخو
 یدنکبوردک رب ینرلهدرخ جاغا هک روند هکحوب ریذصو هدرخ هنوک رب هدننزو
 « هفرسنم عنصا » لثلا هنمو رولوا لاله هدنآو لخاد اک ۱ بوبایوا رب نوصا

 لک ا جاغآ ییهضرا ارز رولوا هقشب ندهضرا هقرس وبشا هروک هنناب كغلۇم

 فیرعت هرزوا روک ذم هحو یهفرس وبشا یدیشاتا ریسفن هللا نفج روق ندبا
 , ج اقا هص را هروک هتناب تلبغارو ردر یسکیا هروک هتناس لار مدح زو یدلبا

 . روالوا ریبعت یدروق قاربی هک رد نغجروف ندبا لکا قاربی_هفرسو ردیدروق
 . كنءاريبجاعا ردا اویا هدنحما بوبایوا هجلیوا لاثم كح روا یک ییدد كفلوم اعقاو

 ذخا عیانصو لیح شعب ندناناویح سان هدقباس نامز هکیدید رلرضعب یتح ردینشد
 لوف ید روم لثمو رلیدتنا عت ندهفرس ید ینئادحا هناخ روک یدیا راردا

 . كم یتخاربم كحاغا یدروق قاربب هدننزو فرص ( فرملا ) رددیّو» یروک ذم
  اهقرو تلک ا اذا لوالا بالا نم افرس ةرحألا ةفرمسلا تفرس لاقي رد هنسانعم

 ۱ تفرس لاقب رد هنس انعم كابا داسفا هلکه ردما دوس زوج یدج هفحوجو
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 هلو یصف كنيس ( ةقخسلا ) قر اذا لزغلا فخس لاقیو قر اذا هلقع فخس |
 ةقر یا عوجلا نم ةفضس هب لاش رونید هارهو تقر نالوا ض راع ندتاحا |

 یافیضم لحر لاق رونید همدآ هتفو یلقع هدننزو ریما ( فیخسلا ) لارهو هنم

 لزغلالياق یا فیض" بوت لاقي رونید هزل شوط كريس و هفیفح لقعلا قبقر |

 ( هفضسلا ) فیفخ قزنیا فی“ لحر لاقب رونید همنسک برشمکیس و هفلش و ||

 ءالکلا ةلبلق یا ةفنحسم ضرا لاقي روید هر نالوا هحزآ ینوا هدننزو هنسحم |

 هدعاسم هنلفع تاق كنهبکر هکردهنسانعم هقماح هدننزو هلعافم ( ةغخاسملا ) |
 اک | یخد یسودنک بویلیا تالابم هنلقع تفاضس كنآ هکایوک ردنرابع کتیا |
 بولهنهکهب رف هلص كنيس ( فخسلا ) هقماحاذاهفخاسلاقی ردبا هلماعم هلام |
 (ذفدسلا) یهو اذساخبابلا نم افخس ءاقسلا فذس لاقی ردهنسانعم قلهقف و |
 هکر ونید هغلنیدیآ هد ساق و روند هغلوکارق هدنتعل ےک هل و یحف كنيس |

 ی دحا اریز رلیدنلوا همست هليا دحاو سا یسکیا هکیدبد. راضعب رولوا د |

 ندر عواط هکر ونرد 4:ط الثحا كتلظ و و ومص لوقىلع ردیا ضو رع هرزوا رحا ۱

 دی هلظلا یهو هفدسلاق ءاچ لاقي ردنرابع ندنطالتخانالوا ردق هرافسا تقو |

 رونیدهکولب ر ندهصک و رک ذبساکرخالا یلع ینابالک نالساب اییسوادنم ةيسيق ؛وضلاو |

 یاب لک: نال یاب ایعس وا ءوذعلاوا طلا یا ف دسلاو ةفدسلا ىف نالف ءاج لاقي

 ردقح هلوا وشرق هحایص هک روندهنساجآ پوناچ كنتقو حابض فدسو رافسالا ىلا

 روند هنوبق یشیدو هداوس یا لبللا فدسق ءاج لاق روند هنسنرارق كنهصلو
 رد هباکح ندنوص یرلفدرغاح نوعا قغاص ینویق یثيد رارکم فدتس یادسو
 روند هب وتروا نالوا هدنرزوا لوق لع روئید هب وباق هدننزو هفرغ ( ةفدسلا ) |

 داوس و روند هب هدر یراکدتیا ۵ واق نوڪا ظغح ندرومغپ و هنسانعم هدبس

 (فوددلا ) ردندارمش هکرد لیعسا نا هدننزو رب ز (فیدس ) رد ةا 8
 باوص هدنو و هنسانعم صوش روند ه یلارف ن روک ندقاربا هدننزو دوعق

 لا رونید هب هنسن هاپس هدشزو رجا ( فدصالا ) ر دقلوا هلیا هم نالوآ
 هب هدرب نالوا نحاح ههنسئر هدننزو هانک ( ةفادسلا ) دوسا یا فدنتا یش
 هتفادس تهحودق امهنع هللایضر ةشئاعل ةلسما لوق هنمو هنسانعم باحح روند

 نا تما یذلا اهناکم نع اهنلزا لیقو اههح و تذغا یا رتبسلا تکنه یا
 . ( فادسالا) رونید هنغاي كجكروا هدننزو ريما( فیدسلا )كماما اهتلعحو هبهزلت

 سبحان جباری ی ی a تص بب تس تیسس وس سسسسسسسدح هسسسس سبب
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 . رد هنسانعم هفدس هلنیتعف ( فدسلا ) هنم ةغباط یا لبللا نم ةفدس تضم لاقي |

 ا رجقلا ع ولط نيبام تقولاسعم ةلظلاو ءوضلا طالتخا ةفدسلاوا رخالا ىلع |

 ر 9:۷۵ :یم# ۶ هاو ج 7 / | ردندناب همرکو دز ا دن تكر و هلامقاو رحصلا یا قدسلا ق ها لاقت

۱ 



 مرو اکا سان هک رونید هنصرم ی راکدبد لس هدننزو بارغ ( یقاعسلا ) سآرلا

 «لاقب رونید هیسک شمارغوا هننعم لس ( فوحسلا ).راردبا ریبعت یرغا هاو
 ( فوحسالاو ) هدننزوبولسا ( فوحمالا ) لولسیا نوصسم وهو لس یا یفاعس
 شدکک یرلکلد كنب راک ما ىس هدننز و نوردا هلیصف كناحو یرسک كنءرمه

 | یسیدرمشاف نکرولغاص هلغلوا روکو قوج كب ی دوس لوق یلع رونید هبهقا نالوا
 | ةرتکو اهتعساویا اهف وا و ليلاح الا فوعسا ةقا لا رونید دب هقا نديا روهظ

 نکرولیغاص دوس یخدوب هدننزو هرم ( ةفصسلا ) ةفصم اهجش توصل عمي نبللا
 رونید هنغای چا نالوا ه دشنرمص و روئنید هب ید رشاف ندا روهظ

 یرلزیلف یک زونب وب هدنزرط هجرکوب هکر دنابن رب هدشنزو ناوفنع ( نافصسالا ) |
 ( فعسلا ) راردبا راه هلکنآ هتتلع ًاسن قرع ردلکد یعرمو ل وک ام ر ولوا
 ١ یصد هدننوز سفنخ ) فعسلاو ( هدننزو سفرد ) فعهسلاو ( هدننزو لقیص

 | لقبص ( ینعسلا ) رونید همدآ نوزوا كبو رونید هنرع نوزوا لوق ىلع هنرن

 لاش رونلوا قالطا همدآ روآ ناب زرولب زوس ن وزوا ید هدملکت نوتف ه دننزو
  كي لافص ینافصس هللا بسن ربینتو ةفلابم یبصس كلذك نسل یا ناسللا ینحس لجر

 اهلي وط یا ابهینافعسو ةيعللا ىنحس لحجر لاقب رونلوا قالطا همدآ نوزوا
 فاع لاقب رونید هنغای جا هکردیعجب كنظفل هفصس هیرسک كنيس ( فاصسلا )
 ۱ هغاعم قحهریص تا ندکک هدننزو هسنکم ( ةفعسا ) موحش یا فاح“ اهبف

 ۱ رونید هني ربا یکیدنک ب وئروس كنعسف نالي ه دننزو دعقم ( فعلا ) رونید

 ا ىف كنيس ( ناتفعسلا ) ضرالاق اهرنا یا 4یلبا ىف ض رالا ىف لاب
 اروند هنفرط یکیا كنس 4ح راد لاقص لحوک نتب هدنتلآ كغ ادود هلیسهش هیشو

 | هل مک كن همه ( یناعسالا ) ةقفنعلا اناج امهو هتفص لوط نم ذخا لاقي

 كني ( فسا ) ةفصسلا عاب اذا لحرلا فها لاقي رد هنسانعم قمناص یغای جا
 "ندنناق كي هکرونید هنغل هقفوب كنتهح كلربد هلیوکبس كنهمجعم یاخو یف
  رونید هنتفحو هنغلهققوب لارداو لقعو شيء هقر یا شی هن لاق رد هبانک

 |( ةفخلاو ) هلیصفویض كنيس ( فضلا ) ردیدآ عنصومر فو رک ذس اک

 ٤ اسو و دنخا هوو و كاقع لعق كس نریم ضعبلا دنعو ر وئید هنغل هقف وب

 ةر یا فە هلفع ق لاقیف 3 ونلوا لامع سا ۵ دادغحلو ه دخل هقف وب كيش ره

 ۲ 9 ۸ را ۰ Err e اِ را ارت / ۸ ۱
 و هنسن راسو یلغع كمدا رب رولوا ردصم هفاشو هنر یا هفاخحم "یفلا اذه فو |

 و لقعلاقبقر ناک اذا سما بابلانم ةفاخ» لحرلا فح“ لا هنسانعم قلوا |
 SERRE حجت waa aaa تن ہد تک ا
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 | ( فعسلا ) فاحتلا هیلع لسرا اذا تيبلا فحسا لا رد هتسانعم ڭا
 تف” لاق رد هساعم قاوا هح زودو هح زا نراف بولوا ها روکوب م

 دز غ ) ةغصسلا ( اھ طر صجو اه مصخ قد اذا عبارلا بابلا نم افصس آرم ۱

 ) فلا ( هنمهعاس یا لبالانم ژریرمس تّصء لاش روند هتعاسرت ندههک دزو ۱

 هدرا هب هنسنرت ) فرجسلاو ( 4 رنک كم هره ) یادعسالاو ( هدښ زو فحر "|

 فعسلا هيلع لس را اذا هفضسو هفصساو تيبلا فح“ لاق رد هنسانعم كمكح |
 ن فیتحو ردندنیعپات فصسلا نب فتثح ردنداسا هل مك كنيس ( فحسلا ) |

 س ) فعلا ( ردد 5آ عصوم رب لف كنس ) فعس ( ردندا زر عش فعلا |

 | بولوب یرلپ وتو یرالبق نوتب ندنزوب كنيکتس وب هلین وکس كنهلنهم یاحو یصف |
  هطشک اذا ثلاثلا بابلا نم افعس دلإلا نع رعشلا فصس لاق ردهنسانعم كمرديك

 | فحم لاقب ردهنسانعم قعوص بوریص یغای ندننیص كنهصاذو “یش هنم قبل تح

 هقرح اذا *یشلا فصم لاقب ردهنسانعم ققایو هرشق اذا ةبادلا رهظ نع معشلا

 تلکا اذا لبالا تغحس لاش ردلمعتسم هنسانعم كم فلع ردق ییدلید ناویحو

 لاقب ردامعتسم هتسانعم تم رتوک و یدولب ندنزو اوه ليو ت ءاشام
 فصم لاقی ردلمعتسم هنسانعم كما شارتو هب تبهذ اذا باصسلا ى رلا فصعس

 ققاینو=ا هلازا ینرلهکت قاد یربا هدن ر کز زوا هلرلحاغاو هقلح اذا هسأر

 كن هفیصم ( فااصهلا ) اهقرحا اذا اه ريغو ةللا فص لاقي ردلمعتسم هنماتع"

 لو لوب نالوا قشپاب هرای رد نالوا هدنرلقلارا كرلهغ روبقو كراوکیا هکر دبعج
 یذنا حشا قئارط یا ةاشلا یئاصس ذخا لاقب ر وند ه رلغای شب رع تاق ناق

 ) فوحا ) دلجلاب ةفزلم ةنيرع ةمص*نم ىر ا٤ كلذ وعو فطافطلا قا رط نیب
 تم ندکلزومس هکر ونید هناوبخ قوح یهفیعس نانلوا روکش هدن ز و و وص

 1 رونید ههفا ولهع نو ز واو فئاڪسلا تک یا فود” ةقانو لج لاقي ردیا

 ! ب وکح ینابطو ر وئید 4 هفا نالوا قحهراط ی رلکلد كنب راک نما كنسهعو

 ضرالالع اهنسارف . رج تناکاذا فوعس قان لاقي روئید ۵ هقا نییروب رهبر

 شیدا رغواو روید E هنویق نالوا قح4قفوب یراکوب كنتلآ ینراقو تشم اذا

 | اذا فوصس ةرطم لاش رونید هرومنی نرتوک بوربص یتشاطو یتغاربط ك رار
Eعدسی لاقي ر ونید هثسیدل روک كنمرکد نک زونکوا نواو ه تمام  | 

 هب ید ر شاف ندا زوهظ ¿ نک رواغاص دوسو تنعط اذا اهتوص یا یجرلا ف

 فوم ولد لاقي رونید هب هغوق ندا ذخا بوریص ییوص نالوا «دوبقو روت
  شلوا شار نوت یثاب هد زو هینهلب ( ةينفصسلا ) ءالانم رثیلا ام بو و

 یر ی رنو حس وه لاق i es یوم نالوا هنسانعم قلح رونید ٤
 ام ہن یسسسچم م مبله هم یس



 ان
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 كنوب ردتغل ید تاز هرزوا یلصاو یدشند فایزو فوز بونلعجب هل رابتعا

 | فیزو فایزاو فایز مهاردوفیازو فیز مهرد لاقبف یک مکر رونید فیز هدنعجب
 | فوز اهلعح اذا اشز مهاردلا فاز لاقب ردهنسانعم كلا بلقو ک یی هعقا فزو

 | راوند فیزو هرفق اذا طال ا فاز لاق رد هتسانعم قمارصص هئوا یراویدو
 ربا ا یرا و ندروتشب رۆ روزلو مرافاعم هنقح نالوا هرزوآ

 هرلهفرش نالوا هرزوا راودو ورابو رونید هنب رلدمدقو هب رلقایا كنابد رنو ]

 کو بلف هسقا ه دشزو دوعق ) فونزلا ( رد هغ ز ید رغم روند هرل ه ؟نکو #

 شنل ةدودم تراص اذا افو ز مهاردلا تفاز لاش رد هنسانعم قلوا شوشغمو

 | باق یهجقا ( فیزتلا ) روند ههجقا بلق ه رزوا ینیدنلوا رکذ ( فئارلا ) |

 | هدننزو دادش ( فای زلا ) افوب ز اهلعح اذا محاردلا فيز لاقب ردهتسانعم كلیا
 روند هنالسرا |

 لا هلنتعفو هلئوکتس تنه رمهو ىف كنيس ( فأسلا ) (* نیسلا لصف *)

 قنرط لوق یلع رد هنسانعم قلتوص قوبق قوبق ی را هروج كنئرط بوبالتج |
 | عیارلا بانا نم افگسو افاس تفاسو هد تفثس لاقب رد هتسانعم قءالتج یسیدنک
 ۲ تعاد ودو اهسغ رافطالا یفشن وهوا رافظالا ل وام تمشتو تققشت ادا تلاثلاو
 | هتف هلتف فيلو ترشقت اذا تفأسو هتفش تفس لاقب ردهنسانعم قلواق یسی رد
 فاسورشقتو ثعشت اذا لخحلا فیل فتس لاقب ردهنسانعم قاوا دید ديد بولحآ

 ۱ تغرب وقو هفعس یا لخعلا فأس عطق لاف روند هنن رالاد ی روق كنامرخ هانیتف

 | ردفصو ه دنزو هحرف ( ةفساا ) رب هلوکسوب و هغاجعو رونید هنب رالبق
 اعشا ( یاسنالا ) ا هلا شلزورب یهروج كنب رلفارطو شمالتج
 فئساذا للا فیل فأستا لاق رذهنسانعم قلوا كثفت كتفن فيل یخدوب هدننزو

  .هماع كالحو هنيغرف نالوا ضراع هب یشاومو باود هدننزو بارغ ( فاوسلا )

 ۱ هب یشاومو باود هدننزو هما رک ( ةفأسلا ( ردتغل ه دنظنل فاوس هلا واو روئید

 ] هيف عقو اذا سماخا بابلانم ةفأس هلام فوس لاقي ردهنسانعم كعثود نيغرق
 1 یمجج رونید هنب رب نديك ب ولجا ندنفرط یغاشا كنلموف ( ةشاسلا ) فاوسلا

 ] هدننزو باتک ( فاصسلاو ) هلل رسکو ىح كنيس ( فجسل ) رد فئاوس
 ] کیا لوش فم لوفیبع رولک فاصماو فوج یعجب هتسانعم رتس رونید هبهدرب

 ۱ هکوبق لوش دوخای هلوا هحرف ه دنرلس بولوا شناچ هنن و یر هک روند هب هدرب

 1 ( فاصسالا ) رونبد یناعسو فصم هنقشره كن هلوا ز وال هدرب هلا هدرب یکیا

 ۶ هصکو هلسرا اذا رتسلا فضا لاق رد هتسانعم كم رویلاص یبهدر هل رسک كن, نه

 هرزوا هنسنرب و فدسا اذا لیلا فلاش ردلمعتسمهنحانعم قلوا وك ارق كب
 سم وب ید ی و و اد ۰ ۳:
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 هببهذ اذا "یفلا فهدزا لاقی ردهنسانعم ا ناب رتوک تل یهنسئر و دص اذا

 یرایربا و كب كب هلوص عفرو هکلها اذاهفهدزا لاعب ردهنسانعم كليا كاله و | 1

 یلوذ كمدآ رب و هن وص عفرو ددشن اذا هلوفق فهدزا لاقي رد هنسانعم كليوس |

 لطبا اذا لوقلاب انالف فهدزا لاقي ردهنسانعم كلبا لاطباو فیزت هلیلوق یدنک |

 هتعرمص اذا انالف ةبادلا تفهدزا لاقي رد هنسانعم قمروا ةرب یتبک ار هادو هلوق |"
 ربنم ( فهرزلا ) ایسنکا اذا ةوادعلا فهدزا لاقي ردهنسانعم قغارق توادعو | _

 هلی مک كنهنمه ( فاهزالا ) رونید هبهچعوچ قحهردشراق قبوس «دنزو |
 همدآ رب و ارش هبلا قلا اذا هفهزا لاقي رد هنسانعم كما اقلا روشو رش هیسک رب

 كمروتكزوسناليو اهاندا اذا ةنعطلا هيلا فهزا لاقي ردهنسانعم قمردناچ قار |

 ند مس انعم كلبا لئق لاطاقو بذکلاب هان اذااثی دح هل فو زا لاق رد هنس انعم |

 رد هنسانعم كلا كيرحو ارغا هروشو رش یدآربو نهجا اذا هیلع فهزا لاش

 لاق رد هنس انعم قلقاور ینتحاح كمدآ رو هب ها رغا اذا مشلاب هغه زا لاقب

 فهزا لاغ رد هنسانعم قمرترآ بولاق نالی هزوسرو ههفعسا اذا هبلطاع هفهزا
 كلا ليلذو هغاذا هفهزا لاش رد هنس انعم قلعوقو بذک و هبف دازاذا ربطا
 نالف فهزا لاق رد هنس انعم كلا تن ایخو هلذا اذا هفهزا لاق رد هنس انعم

 یهنسنر و مثلا یا عرسا اذا لحرلا فهزا لاقي ردهنسانعم قم ردلاص هرشو ناخاذا 1

 هرداب رز وهکلهاو هب بهذاذا *یفلافهزا لاقي رد هنسانع» كلیاهانو فلت بور دیک

 هللا: بفهزا لاقب رد هتبس انعم .كفیآ دانسا مالکا رسا ةيسکرو ه تا
 رد هنسانعم كمربو بجک همدار هنسن بیجک رو اثیدر الوق هیلا دنسا اذا اثبدح

 كلبا ضارعا دو هدننزو لعغت ( فهزتلا ) هتبعگا اذا هيلا ةنالف تفهزا لافي

 ند هنسنر هاد هدننزو لاعفنا ( یاهزتالا ) دضاذا هنع فهرت لاتی رد هنس انعم
 ةبادلا تفه زنا لاقي رد هنس انعم قمار بويقلاق هلغل روا دوخاب هلکک روا
 بودلشبا هئوا ییهنسئر هدننزو هحرحد ( ةفلهربلا ) برضو ارافننمترفظ اذا

 فیح ( فیزلا ) هزوحو هذغت اذا *ىشلا فلحز لاقي رد هنس انعم كلبا ذیفتت
 فاز لافی رد هنس انعم كعرو ىنلاص ینلاص هل اعف ( نافب لاو ) هدننزو

 بوب روس هرب یخ ریوقنیجر کوکتکراو هتیشمیف رتخت اذا انافیزو افیز فیز, لجرلا
 رد هتسانعم قءثالوط یس هروح كبح زکوک یفیذ ل رهکا ندنتلآ یراق یاب

 باق فی زو اهیلع رادتساو هرخّوع همدقء عفدو یانذلا رج اذا مایلا فاز لاقب

 العا رد هیدر تغلوب لوق ىلع رولک فایزاو فایز یعج رونید هبهجفا شوشخمو
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 سدق ز راب E رب هدنزو یوط ( فوز ( رد رد هلیبق ر نایئوع نب ماع

 هليا هکرسو لهسم یظیلغ سوک یخوبطم هليا نیبعنکس رولوا تبان هدنراغاط
 افوط لغير هدیکرت ردعفا هنذا محو یروخو دیفم هنانسا هجو هنصعضم ینخوبطم

 ینراق و هدنغلارا یرلقلیوا و هدنغرب وق كنمسق نویق قوزو ردنا یرلکدقیا ریبعت
Eدوعص هنیرزوا كیوص یدنهد روتید هغادلقح دقعنم و عمم هدرلکو نالوا  

 | رارکت ینالوا هدنر زوا كمل وج هرکصندک دلیا هیفصت ندنکوب بودانیق هج دا

 قرافم هیلکلابندکوب یتحبودیا هیفصت و عبط و لسغ هلبیوصتاب یریکدیدنوینو رطس
 ردعفان هنندورب یلکودبکو للحم یبهبلص ماروا رلردبا رارکت یبهیفصتو حب هعلوا

 بارغ ( فاوزلا ) رلربد بطر یافوز هکوبو سباب یافوز هنکلوا ءابطالا نیب
 لعافت ( فوازتلا ) یو نهج یا فاوز توم لاقی رونید همولوا كاج هدننزو

 قشمو عت كلکباچ و تفخ هنوک رب رلناوج و نالوا كانسوه هکلسراف هدننزو ۱
 کس و دس ی رلکذلیا بسر بولک رر نایک هکر دوب یروص ردهتسانعم كعثدبا

 هنوک قلعم ژرهیکد هرب یرلقایا و بوبوق ینلا ر هنحوا رب كننکر كئانن یسهلوقم
 قلعم هداوه كرازابناج راردباتدوع هنیرلناکم هلکلکپاچ كرهنود لرف لرف هداوه
 نالغلا لاعب یدلوا مولعم ینروص هجشوخ رب نکل ردانعم ر یک یرلغنود هنوک

 ةفوز فوزب مث هفرحیلع هدب عنضیف ناکدلا نکر یلا مه دحا “یی ناوهو نوفوازئی
 ةبسورفلل ةغحلا كلد نولعتب هناکمیلا دوعیقح ءاوهلا قرودىو هعضومنم لقتسف
 اذا مالکلا فرهز لاقی رد هنسانعم كمروحک زوس هدنن زو هلرلز ( ةف ره رلا (

 ( فهرلا ) هغيز اذا *یفلا فزهز لاقي ردهنسانعم كلبا فیزت یهنسنر و هذفن
 لي و فخاذاعبارلا بابلانم افهز *یشلا فهز لاقي ردهنسانعم قلوا ىن هلنیترهف
 هتفضسا اذا رلا تفهز لاقي ردهنسانعم قمروجوا بولآ هلنلو ىن ییهنسن رب

 بابلانمافوهز لج رلافهز لاقی ردهنسانعم قلوالیلذ هدننزو دوعق ( فوهزلا )
 | نالب و هلند اذا تومل فهز لاقي ردهنسانعم قلوا فرمشم هئومو لذ اذا ثلاثلا

 فهزلاقب ردهنسانعم قوا الهو بذک اذالحرلا فهز لاقي ردهنسانعم كلیوس

 رد هنسانعم قلوا لحمو)وا ید وب هدننزو لاعتفا ( فاهدزالا ) كله اذا نالف

 للا فهدزا لاقي ردهنسانعم تمرتوکبونلکوب كوب و هلند اذا تولل فهدزا لاقي

 | كمردوباو فرحا اذا "یفلا فهدزا لاق رد هنسانعم قلوا فرصمو ملا اذا
  هتخسا اذاهفهدزا لاقب ردهنسانعم فافخسا و رلصتسا اذا هفهدزا لاقب_ردهنسانعم
  فهدزا لاقی رد هنسانعم قالقوص بوردلاص اباععیب هليا هجا هدکمرک هر رو

  ردهنسانعم قمر رآبوناق زوس ندنسهسکیدنک هزوس و لوخدلا ف ی نالف

 | هنع فهدزا لاقی رد هتان كلعا ضا رعاو مالکلاقف دیر اذا نالف فهدزا لاقي
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5 Pha 0r مپ ا یه س یم سهره نان نیکو تت پچ وجر اس نص س کسے اوس ےہ ےس کس کس کا 

 جد رو رو
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SEDEF وط هه نان ستون دستت ی سد تو سو تان 

 ۳ اھ یک اھ

۳ e e ی neo رس 

 س ا ا ا ا ا سس



 ندنرلتعاس زدنوک نانو ا انفو را رل ناک و ىا هک نانلوا ٤

 امهنیس ےضبرسبو ةسسک ةفلز عججاماو حک درفماما نیتعف» افلز "یرف و ردنرابع | :
 فلالا و ىلبحك یناز یرقو ردو ةردك ةفلز حجج ماللا نوکس و ةعضب افلز ؛یرقو ۱

 هازنم و هنر و e تبرق هلبئوکس كمال و یصف كاز ( فلرل ) تیاتلل
 ردهنیرلانعم تلزنمو هحردو تبرق ید و هدننزو یبح ( یلرلا ) ردهنسانعم ۱

 رازنج e ( فلزلا ) ردزدصم مسا وہ لوقیلع ردنوا كسا ولا

 قمرئرا الغمة زوس هزوس ( فبلزىلا):ردةتتسانعم هضور روئید هرازغس و

 طب رب هدنم هدنتزو هته( هقبلز ) داز اذا اقف فلو لاق رد ها
 (فولررلا) هنسانعمقام رونید هرلهحرد قحهفج هلیحف كيم ( فلازملا ) ردیدآ
 ريما ( فیلزلا ) ةديعب ىا قولز ةبقع لاقب رونید هدفا قارنا هتتئزو رویه
 ليسه لعافےسا ( فلدزملا ( روند همدآ ندا مدقن هر رخآ ندر ر هدننزو

 ور# دوخاب كنهسک ما بیصخو رد ورع یبا نا هکردیعا لحر رب ندنسهلیبق یط

 سانلا اهيا "الصا بووق هنکوا یتس هزین ءدنماکنه كنج رت ردیبقل كنهعیر یا نب

 ایصح هدرلکنح هلفلوا ربلد و لدرب دوخاي یدنلوا بیقلت هلکعد هبلا اوفلدزا
 هدننزو لاعتفا ( فالدزالا ) یدلوا بقلم نوهکیدلبا بارتقا و فالدزا هتنارقا و

 لقب ردهنسانعم. دنا برثن و مدقن اذا هيلا فلدزا لا ردهنسانعم كلبا مدت

 عنصوم هدنندب انم هلیا تافرح هلیسهین لعاف سا ( ةفلد زملا ) برقن اذا هيلا فلدزا

 ندهضافا ندناف رع دوخای یراکدلیا برقن هبیهلا هاکرد هدن آجاجح ردیم-اكفو رعم
 | یرلکدلک هد ؛هشناط رب ندهضک کا قلخ دوخاپ یراقدلوا بيرق هانم قلخ هرکص

 رد هنسانعم كجا | مدقن ید وب هدننزو لعش ( فلزتلا ( رد رقا هحو وو یدنلوا

 | (ففرلا) اوبرقناذا اوغلزت لاقي ردهنسانعم تلبابرفنو مدت اذا موقلا فلزت لاقي |
 هلنیتصف ( فنرللا ) ردیسا یهاود و تافآ هدشننزو هعبوز هليا هلمهم یاحو نوت

 , ( فنزللا ) بضغ اذا عبارلا بابلا نم افنز لجرلا فنز لاقب ردهنسانعم قلراط |
 لدع ) فذز ( بضغ اذا فنر لاقب ردهنسانعم كليا ادب قلنغراط هدننزو لعفت |

 یتغریوف و ینزلدانق نیچرکوک هدنشنژو فوخ ( فورلا ) ردیلع لجر رب هدننزو 1
 اهیحانح ترمشن اذا فوز فوت ةمایطا تفاز لاقي ردهنسانعم كعروس بوی هر *

 قرهلوا كتشوکو قلاصو كوشود ییادنا و انضعا هسکرب و ضرالالع اینو اهننذو |
 ردندیماسا ( فوزو ) ءاضعالارتسم یشماذالحرلا فاز لاقی ردهنسانعم كمرو ||

 فوز ن یدسع نی فوزو یدلیا ثیدح تیاور ندندح ما ردک ا یاشیا فوز ,

 7 رد زا ن فوز رز .دوخاب اقا لا فوزو یدلبا تب تیاور ندن رب یخدلوا ندنردپ .

 ۱ قالطا نوحغیدلوا هزک اب شلرومس و راوهه تیاغب هروک ذم ضرا دواي نوعا

 توقع حر ےک ٠



 ا كباز ( ةفقرلا ) ردشلیا هثطخت ىنسهخسن ربا حراشب بهذف ینعی
 ۱ هفقالا نالوا باوص هروک هی اب تكحراش رومبد هب 4 مقل نلی ردلاق هلن (لا هل وکس

 | هم رکو دز یتبجما دوخای رد ریسغت ینآ لوق كدي اهتفقد زا امو هک ردقلوا ,
 . لوقت رد هنس انعم قلا هلا لا ی هتسنر هدننزو لاعتفا ( فاقدزالا ) ردندنلیبق |
 ۽ لاق رد هنسانعم قلا بوباق یهنسنرب هرلکلتسد زیتو كدب هندحا اذا هتفقدزا, |

 ی هدسنرب هلکلتسدزبت یندوهدننزو لعفت ( فقزتلا ) ةعرسب هبلتسا اذا هفقدزا |
 از یم هفقرت لاق یک قعاق هبا لای هلاکوج یبوط رد هنس انعم قلآ بو اق

 1 هففلتاذا يذلا فقزتلاقب ردهنسانعم قلآ كالاحوكاح بونوص لاهب هنسنر و هفقدزا

 "يفلافقزلاقب ردهنسانعملآهلتعرس بونوصلا هب هنسن ر یندوبهدنن و فتح (فق زلا)
  هلادبعوا ندنندحم ردهب رق رب هدقارع داوس ( ةيغقازلا ) هفقلت اذالوالبابلانم |

 1 هدشزو رارعشقا ( فاغلزالا ) ردنداروا نايفقازلا ىلع ن دوج و غلا نیا ن

 | لاقي رد هنسانعم قلوا هغرالآ بولیکح هرانک هدننزو جرحدن ( فلزتلاور) |

 | كلنا هغرال آ هدشنزو هحرحد ( ةفلحزلا ) یعت اذا فحل زتو لجرلا فلزا |

 فلز هللاق ردهنسانعم قلنیق هلنینصف ( فلرلا ) احا اذاهفلحز لاقب ردهنسانعم
 وصو هحرد یا عیفر فلز هل لاقب ردهنسانعم هحرد و هنر و هبا و هی رق یا هنم |

 رونیدهننوح ولط رددرفم لوقیلع رولولیمج كن هفلزهکرونید هراضوح ولط هلی
 روند هب هتساک لوس و روند 4 هعنصم و هع رهص ولط هلیاوص هلناصف ( ةفلرل ۱)

 لوقت رداق یک ساط كوب شلزود ندقاربط هکرونید هبهناجا لرص لشی و
  هتساذعم هفدص روند هنناق وجا و ءارضخلا ةناجالا اذکو ةفصکلا یا ةةل اب اناقس

  یغاربطو روند هر شارویس و روند هبهظیلف ضرا و روید هنایق نیعلاپ و |

 رونبدهنبزوب دوخای هتروع هفلزو هلنبتصفردفلز یعج روند هغاط زود قشموب
  هبهب رق لوش هدننزو هلحرم ( ةفلزملا ) ایهحو یهوا ةأرم یا ةنسح ةفلز لاقب

 ۱۳۳ ایم هوا هدشلارا هر ناداپآ لوه ولتوا لابا لوح کرو

 نوکن ىلا یرقلایا فلازلاب اوماقا لاق, ېک یمهبرق ناعم هدنقبرط هرونم ةنیدم
 ا كوصر هدنسيقرش كلحم مان ءاريمس هدننزو هفرغ ( ةفلرلا ) فیرلاو ربلا نيب
 رد هنسانعم قلنيق و ةفصلا ىا ةفلزلاب هبرمش لاق رونيد ههساک كو و ردیدآ

 لزم ىا ةفلز هدنع لاقي رد هنتسانعم تلزنمو هنر و ةبرق یا هنم ةغلز هل لاقي
 ا رولک تافلزو هدننزو فرم رولک فلز یعجج رونید هنکواب ر ندنلوا كنهصکو
 ۲ رولک تاغلزو هدننزو تافرع هلیئیوکس كمال رولک تاغلزو هدننزو تافرغ هلنیتعط
 |[ لبلنانم افلزو ] هکی دنا رلذیعب و هدننزو ت افغ هلرعف كمالو یعض كياز

 ذا نیز و یخ لایل لوط ردیمچ كتهفلز هک فاز :عقاو هدنس هم رک



 ۳ ¬. ا

 یدنک نک راجوا شوق فیف زو فزو نیللابیا یضمیف تبه اذا حیرلا تفز لاقب |
 افز رئاطلا فز لاقب رد هنس انعم قمی ینرادانق لوق ىلع قت آ بورتوک ینسیدنک
 ردهنسااعم عی رو تسح هدننزو ریما فیفزو هیحانح طسبوا هشت یراذا افیفزو

 هنس هناخ وکیوک ییاک هلبرسک كن هزم ( فافزالا ) میرسیا فیفز لحر لاق |
 رد هنسانعم كمك هلتع رسو اهفز ینعع سورعلا فزا لاق رد هنس انعم كمردنوک ||

 فزا لاقب رد هنس انعم كم ردشا بور دنق هتع رسو عرسا اذا ربعبلا فزا لاق

 هبوکی وك ینیلک دو هدنن زو لاعتفا ( فافدزالا ) عا رسالا ىلع هلج اذا ربعبلا |
 هنس انعم كغلکوب ویو هف زا اذا سورعلا فدزا لا رد هنسانعم كم ردنوک |

 نک راحوا شوق یخدو هدنن زو هلرلز ( ةفزفزلا ) هلقحا اذا لیلا فد زا لاقي

 فزفز لاق رد هنس انعم قعای ینرل دانق دوخای قم آ بوقار ینسی دنک یدنک |[

 "سحر سح e صد هی

 حسن سس بست تست

 بودانیوا هت وا یرب یرلتوا راک زورو هیح انج طسبوا هسفنس یر اذا رتاطلا
 هتن وصو هتک رح ذا شیدا جرا تفزفز لاش رد هئس انعم كم زدنا ١

 یرح اذا لحرلا فررفز لاق رد هنسانعم كقک بود زکس هلئدش هن هزودرو |

 بک وا فرفز لاق رد + اھ كمهدلروک نکردیک بولیکح نا ریو ادب دش ٍ

 هنم و دعت رااذا لحرلا فزفز لاقت رد هدس انعم كت ردو قالت ر ضو هز ره عع اذا

 هلاكرابال ىلا تلاق نيف رف رتب ئا سلا ماي كلام مالسلاو ةولصلاهیلع لاق هنا ] ثيدحلا ۱
 [ ديدحملا ثبخ ریکلا بهذب اک مدآ ىب ایاطخ بهذن ایناف یملا یسنال لاقف اهبق ۱
 ۱ ءا رلاب یو رو ند هڏ ریا ررحغب یورو ندع ر یا هلوا مس نيف نف و هلوقو ۱

 نبت هوا خم یا ننفزوآ هفز هنئح لوقت ردکعد هرک رب هلیصف كیاز ( ةف . لا ) 1

 ةص زیا سانلا نم هؤز لاش رد هنس انعم تع اجو هرهز هلع كباز ) ةف رلا ( ۱

 هراک زور یم اد یس ادي دش هدننژو رار ) فا رف لاو ( هدننزو دف دف( فررف رلا ( ۱

 بوبهلا ددشلا یا هئا رفزو فا یفزو فزفز خر لاق روند ید هفارفز روند 1

 روص ) یوف لا ( رود هنش وق هودو روند هصخ كالاحو فیفخ و ماود ف

 تكنکلب یشوف هود ها صف كاز ) فدا ( روند هنش وق هود یخد وب هدننزو 1

 ( ففزلا ) روند هنبرلکلب هدرخ كشوق ره لوق یلع رونید هنب را هد رخ
 هلیصف كازو كن هرم ( فزالا ) روند هغلوا هدرخ یرلکلب كعوق هلنیتعف
 یقه لاعب رونید هنش و هود نالوا قشءراص هنر یر قرهلوا هد رخ ی راکلی

 (یناف رلا)رونبد هرم و تس یک فیفزو ف)«فزوذ فف رلا نی یا زا :

 1 فرو ةا نه ,لیاپ سو رعلا فز لاقي نی ا به یرلکهردنب

 روجسا اذا لینناا هفژتسا رده انعم یافضسا ۲ یاف زاسالا ( سوررعلا ف



Ef 

TFT روند هیسک سکانو لدرو قعلآو رونید هنب رافاح ءرایرد | ۱ 

 | شلتاق 4 هلیبق رخآ لوق ىلع ههواشلرآ هج هقشپ بونلو ندهلیبقرو لذریا | ۱

 | كفلاب فتا زو رولک فناعز یھج روند هب هیهادو تفآ و روند هتسهجرات

 | رونید هتعاج نایلوادحاو یرلبسنو لصاو روئلوا ریبعتنکلی هکرونید هنرادانق |
 | هب رلکتا ندبا تکرح كکلم وکو ادحاو مهلصا سیل ةعاجیا فناعز مه لاقب ۱

 سورعلا فنعز لاقي ردهتسانعم قعانوطینیلک هدننزو هجرحد( ةغنعزلا ) رونید |

 . هلمهم رونید هزکد ناوارف یوصهدننزورفعج هللا همجعمنیغ ( فرغزلا )اهنیزاذا
 هلنوکس كنيغو یصف كباز ( فغزلا ) *الاریثکیا فرغزرح لاقب ردتنل هدهلا |

 ءاسلاف لاقب رونید هاه“ ییالباق نالوا شلاق یک رکنوس شوب بوکود ینرومغی
 رد هنسانعم كعئرودو قمجاس رولوا ردصم فغزوءءام قارهدق باصسیا فغز

 رو هتسانعم قلاغوح ییوص كنوبقو هنعطاذا ثلاثلابابلانم افغ ز ع+رلاب هفغ ز لاقي |

 لحرلا فغز لاقب ردهنسانعم یهرترآ بوناق نالب هزوسو رثک اذا هربلااام فغز

 مک وعساوو مالم ردزئاج هلاصفو هدننزو هر ( ةغغزلا ) بذکلابثید اداز اذا
 شلوا مظنتو درس هلتفاطل یرل هتلحو كزاو هتفوب لوق ىلع رونید ههرز نالوا

 اک ةتیفروا ةمكحم ةعساو نیل عرد یا ةفغز هیلعو انا لاقي روند ههرز

 رولوا یسنح عج ندهفغز فغزو هدننزو هرع روند ید فغز اک او لسالسلا

 ( فغ لا رز رولک فوغزو رولک فاغزا یمجو فغز عور دو فغز عرد لاقب

 | فیعضوهجما كحاغاو روند هنبرلهدرخ نوطواو ونید هرونم هرزیوب هلنیتعف
 | ( فغرلا ) روند هنب راجوا یرفوب لر مان جفرعو تمرو رونید هنبرلجوا
 "1 لحر لاش رونید همدآ سموغ وصو صیرح نیل قعوطالصا هدنشزو ربنم

 1 ۱۹۹ قوچ ېب هنسن رب هدننزو لاتقا (یفاغد زالا ) بیغر من یا فغ نم

 إإإ تكنافو صف كياز ( فزلا ).اربثک هذخا اذا ؟یفلا فغدزا لاش رد هنتس انعم
 وکیوک ¿ نوعا درک بوشوق بوزود نیک هدننزو باتک ( فاف زلاو ( هل د دشت

 ردقح هلوا كليا هکد ربکو قموق هکد ربک دارم نو هر انجح بابا هتل هل

 ۲ اهجوزلا سورعلافز لاقبردیس هصک هلدریک فافزلاةلبلو یوا هلدریک فافزلا تيب |
 | قربلافز لاق رد هنس انعم قالب كشعثو اهادهاذا لوالا بابلا نم افافزو افز

 ا یرکذو رلنوب لوق ىلع كفك هلتع مس فیفزو هدننزو دوعق فوفزو فزو علبذا
 ۱ ادتبا كنشوف هود عبلا دنع كمك هیبش هنیرپس هود نانلوا ریبعت لیمذ یافزاینآ

 3 عرسا اذا ینثلا بابلا نم اغیفزوافوفزوافز هریغو ميلطناافزلاقی رونیدهنس# رکس ۱
 ۱ ردهنسانعمكک بوسا هتل راک زورو ماعنلاو دع لواوا لیمذلاک فافزالاو وهوا

 anny . و rename من سو هم یو وه حس ۳۳۳



1۳ 
 اویا as emme حس سس

 دناز داینعالا یلع-ندن رانو روناج راس قوی رد دوام ندفرز نالوا هنس انها

 یعجج رد اج هد هلی كياز هدنب روز نیتغلو یدنلوا قالطا نوجغب دلوا
 قلوا هدنن زو یراکس نکل هدنن زو ی ارز هروک هنهحن كح راش رولک قارز

 یندرک رل ردبا ریبعت هبنروز هلفیرح هدیکرت رولوا هدهشح دالب رواجو ردبلاغ ||
 هننسوب نالبق هلخلوا یرلکنب ضایو هننول وهآ ینولو هنشايو هنلد رک هود یثابو ||

 رولوا لوطا ندن راقایا ی رالاو رولوا هببش هز وکا, یرا زونب وو یراق ایاو |

 لحرلا فرزا لاقب رد هنس انعم قلآ نوناص هفارز هبرسک كن هزه (فارزالا ) ||
 مدقنو ابنحاذا ةقانلا فرزا لاقب رد هنس انعم كمردشا یهودو ةفارزلا یرتشا اذا |

 باذک هدننزو هسانک ( ةفارزلا ) مدقناذا لحرلا فرزا لاقي رد هنس انعم كلا |

 رد دا عنصوم رب هدننزو تاد ادش ) تاف ارزلا ) ردیلگ كلحر رو روند هسک |

 | رولیکج وص نوجا قم راوض ناتسبو نيکا هلا رانا هکرونید هنبرلهغوق بالودو ||
 ليو ذفلاذا *یشلا فرزنا لاه رد هنسانعم قلوا دفا هیورحا ( یارززالا ) |
 قالتوا سانو تنض.اذا حب رلا تفر زنا لاقب رد هنس انعم كيا نارذک بوسا |
 ( هفرزع ) نیععنع اوبهذ اذا موقلا فر زنا لاش رد هنس انعم كمك هنمارا |

 هلفاق ( ةفق رزلا ) ردیدآ هیرقر قوج یلامر هدنس اضق دادغب هدننزو هلحرم |

 فقرزلاق رد هنسانعم كفك هلتعرس هدننزو ماصرحا(یاقنرزالاو)هدننزو هحرحد |

 رج لاقب رونیدهربنورص قوچییوصهدننزورفعج(فرع زلا)عرسا اذافقنرزاولجرلا ||
 كنيعو یصف كياز ( فعزلا ) ردها همجحم نيغ لوق ىلع "الا ريثكىا فرعز |
 لاقب رد هنس انعم كلبا لتق هدرپ یفیدروط نام بویادلق یهسکرب هلینوکس ||
 فعز هلل رسك كن هزم ( فاعزالا ) هئاکم هلتفاذا ثلاثلا باببلا نم افعز هفعز |

 | لاقیرد هنسانعم كمزدلوا روفلالع یورحو هغعز ینعم هفعزا لاقب رد هنس انعم
 | هفعدزا لاقي ردهنس انعم فعز هدننزولاعتفا ( فاعدزالا ) رهحا اذاهیلع فعزا |

 لاق روند هرهز ندبا كل الها لاح رد هدنن زو بارغ ( فاعزلا ) هفعز یەم
 یاوعقولاق روند هکلاهم لا رطخ هلی كاز ( فوعزلا ) فأوزیا یاعز مس

 إ هنس انعم هبح روئلوا قالطا هلالي هلرسک كيم ( ةفاعرلا ) كالاها یا فوع لا

 | یسح لاقی رونبد هاب روج نایلوا هجولتطو هجشوخ هدننزو مرکم ( فعرلا )
 | رونبد همولوا نروتب یتشیاكباچ هدننزو نسحم ( فعرلا ) بذعبسبلیا فعّرم
 | فعنمو یقتسالیا یتطبالیا فعن فیسو توم لاق رونید هحلق نالواهدفضوویو

 | هلی راهعفو هرسک كنوو كياز ( ةغنعزلا ) رد هللا هلمهم *اروب دوخایردیدآ لقرب

 ۱ ند هنسنرهو ریصقیا هفنعز دارا و لحر لاش روند هنروع رودوو هرارودو

 | یک نایتخسو نیشیءو ةفئاط یا هنم ةغتعزیه لاقب رونید ههف اطریو هکولبرپ
RT 



 | هليخق كباز ( فراخزلا ) اهنابن ناولا یا اهفراخزو اهفرخز ضرالا تحرخا لاقي
 .كیوص ءالا قراخزو هنسانعم نفس رونلوا قالطا هرلبک یراخزو ردیعج كفرخز

 | لاتیرولوا ادب هدقدنقوط راک زور هکر ونید هرلهقیرط ننیروک لوب لوب هدنزوب
 كنيس ردراو یرلقیا ترد هکر ونید ه رلکحو هنوک رو قئارط یا فراخز ءاملل

  هلینوکس كناخو ىف كباز ( فخزلا ) رلردبا ناریط هدنرزوا وص هدنزرط

 | انخز لحرلا فخز لاقي ردهنسانعم كيا ربکتو رضف هلبعف كياز ( فیخرلاو )
 | هدننزو ربنم ( فخزلاو ) ( فخارلا ) ربکتو رخف اذا ثلاثلا بابلا نم افبخزو
 | بویلیوس قوچ هدشزو لیعش ( فیخزتلا ) روئید هیسک یبحاص ریکتو رضف
 ؛ ندنلا كنهسک رو هنم رثک ا اذا مالکلاق فخز لاقي ردهنسانعم كلبا قلقاشکی

 هبحاص نم فخز لاقي رد هنسانعم قلآ بوکج یبهنسن رب یک ناغط هلیسهجب
  نیشبهدارو ردهیانعمو ید هقذوش هک ريد حراش قنیشلاک هعباصاب هنم ذخل اذا

 اأ هبحاصنع ناسنالا ذخا فذخ هرتلاو ةقذوشلا برعلا ناسلیف لاق ردطاغ یرلهخحهن
 | نسح بونشوق بونزود هدزو لعفت ( فخزتلا ) رقصلاک یا قذیهلاک هعباصاب
 أا ( فادزالا ) نیزتو نسح اذا لحرلا فخر لاقي زدهنسانعم قفلغب تفاطلو قنورو
 قدساک لظا اذا ليلا فدزا لاقي ردهنسانعم ی لوک ارق كب هصک هلیرسک كنه مه

 لوالابابلایم افرزلحرلا فرز لاقي ردهنسانعم قمار هدننزو فرص ( فرزلا )
 1 دوخایو قمروترآ یزوسو مدقن اذا هلا فرز لاقي ردهنسانعم كليا مدقنو زفق اذا
  تالباتعرسو هیفداز اذا مالکلاققرز لاتی ردهنسانعم قملوا دناز هرزوا راس هدژوس

 ردهنسانعم قم زآ هرکصندقدلوک وا هرایو تعرسا اذا ةقانلاتفرز لاقي ردهنسانعم

 1 یزوس دوب هدننزو لیعفت ( فیرزتلا ) ءربلادعب ضقتنا اذا حرا فرز لاقب
 | لاق رد هتسانعم كليا ذیغتنوهیف دازاذا مالکلاق فرز لاق رد هنس انعم قمرترآ

 و ییهنسار و ها اذا هفرز لاقي رد هنس انعم كعا هغرال و هذش اذا هيف هفرز

 | هدننزو روبص ( فورزلا ) های زا اذا هفرز لا ردهنس انعم ققلاغوح"بوروئرآ

  نوکسهلیصف كاز ( فیرزلا ) ةعيرسیا فورز ةقا لاقي رونید هبهقا هدنور
 | تبسن هنس انعم تع رس هلا فرز هکایوک رد هنس انعم كروب هرزوا راقوو

 | هراي هلنیتف ( فرزلا ) هتنیهیع ىثماذا اشرز لجرلا فرز لاسقب رد دض
 باببلا نم افرز حرجلا فرز لاقي رد هنس انعم ت زآ هرکصن دقدل اغ اص

 ددشم یار اضعبو هدنن زو هب اح“ ( ةفارزلا ) ءربلا دعب ضقتنا اذا عب ارلا ,

 نالف ىبنم ةفارز انتا لوقت رونید هرفن نوا لوق یلع هتعاج كولب رب رولوا
 كنلپو اکرتسشا هدیسراف هک ردیسا روناج عونرب هفارزو منم ةرشعوا ةعاجج یا
 . مالکلاق هدایز نوب دلوا هيلش هنساضعا نالیفو زوک او هود یساضعا رل ريد

ERE:س رج تو نیس و یو )کج  
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 ندنمانطم غشا فانز هک رسوب قوا وب هست هکر د مرتع || ٍ

 قالطا هریغت نالوا قحال هنابسسا هیناو اقلطم هدنوضرع فرع ردذ وغام

 قیرعت كفلوم هدنروص و نوسلوا هلا ناکسا هلرک و فذح لرک ردشعلوا
 هرعش شلوا ضراع یاحز هلیسهبن لوعفم مسا ( فحازملا ) رولوا رمماق
 كيرو هلفلکئو تلقل یرغوط هبهنسا رب هدتننزو لعفت ( فحزتلا ) رونید
 فحزت هدنزو لاعتفا ( فاحدزالا ) ىم اذا هيلا فحرت لاق رد هنسانعم
 هدننزو لفنجح هلفاق ( فقنحزلا ) فحرت ىنعم هيلا فحدزا لاقب رد هتسانعم |

 سايق هدوو یک قحوجو مرئوک روند همدآ نییروب رهن روس هرزوا یدعقم |"
 هلراقحوج هلبخ كاز.( ةفولح لا ) یدنلوا رکذ هک ردقلوا هلاف نالوا ۲

 هدنزرط لوب هک رونید هنبرلریو هنیراناشن تنبراقدباق بونریص هبیغاشا ندهبن
 قجربصبولوا هبکناو شیلا لوق ىلع نوسلوا ندراق رک و ندقاربط رک رولوا |
 ریبعت یازبق الاح رازنیا بوباق یرغوط هبیفاشا نداروا هک رونید هر, نالوا |

 ید یرشخز ردشفلواثادحا هرکص لوا ارز رد هلتبسانم و قالطا هن رک دنیا |

 فلولا لاقو فيلاحزلابو ةفولحرلاب اوبعل ساسالاق لاق ذا ردبهاذ هبینا لوق |

 (ةغلح زلا)سلع ردحتم ناکموا هلغسا ىلا لثلا قوف نم ناببصلا حرت راثآ ةفولح لا |[

 ردهنسانعم قمردباق بویلراوب یرغوط هبیغاشا ندبرفوب ییهسک رهدننزو هجرحد |
 هالماذا الا فلحز لا ردهنسانعم قمردلوطو هعفدو هحرحداذا هفلحز یلاق

 هاطعا اذا اغلا نالفل فلحز لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمریو هنسن ر همدآ رو
 عرسا اذا مالكلا ف فلحز لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلئوس زيت زمت یزوسو هايا

 یا فلحزتف هفلحز لاقب ردعواطم ندلوا یانعم هدننزو جرحدت ( فاحزتلا )
 رروبهدنزرط هج رفو كجوکو ردیعج كن هفولحز ( فلاحزلا ) جرحدتف هحرحد

 ( یافلحزالا ) راردبا ناب هل راک دید قلیا قرف یو رود هرلکحو هنوک رب
 یافطزا هلیم دقت كمال نک ردهنسانعم قلوا هغرالا ندهنسن ر هدننزو رارهفک |

 دىب یی وجه تست شو ل اتتان تست گسسته سس یاس سس

 EEG هلا همعحم یاخ ) فرخ لا ( یحتاذا هنغ فا زا لاق رددنانعم و ید

 حراشردندنوب قالطا قرخم هبهنسن ولزدلاپ هنسانعم بهذ روند هلوټلا هدننزو

 | قالطاهنوتلا ردعوضوم هنسانعم هقوزم تنیز فرخژ هروک هنناب كبغار هکر ید
 قو بهذ یا [ فرخز نم تبب كل نوکیوا ] لاعت لاق هنمو رد هلتهج وب
 | لاک یا فرخز هب لاقب روند هنشزو قنورو نسح لاک كنهنسن رب فرخزو

 | قنورونسح نالوا لصاح ندتلزدلاب هلئابیوتو بذک یمالک لوقلا فرخزو نسح"
 بذکلا شيقرتب هنسح وهو لوقلا فرخ هرغ لاقي رونید هتفاطلو تا
 رونلواق اا هاا تكنر اکنر نالوا یتفاطلو قثور ثعاب رب ض الا فرخزو



1.۰ 

 | هنفرط نعشد فحزو امدق یم اذا ییادلا فحز لاب رد هنسانعم كمك |

 | نع ذش لاق رد ردصلاب هیت هک رونید هرکسع ندیک بولیکج یرغوط
 | كيروكرهیلکما بونروسقحوچ فحزو ودعلا ىلا نوفحزی شيج وهو فحزلا |

 | ینابط هلفلروب كب هودو بدب یا یش نا لبق فحرب یبصلا لاش رد هنسانعم
 | هنسرف رجف يعا اذا ربعبلا فحز لاقب رد هنسانعم كمك بوبروب كرهيروس |
 | فحاژو رونید هبهود كک را نیروی كرهبروس یننابط ندقلنغروب ( فحازلا ) |
 | ینابط ندقلنفرو ( ةفحارلاو ) هدننزو روبص ( فوحزلا ) ردیسا لحر ر |

 هلیصف كيم ( فحازلا ) رولک فحاوز یعجج رونید ههقا نیروب كرهبروس |
 | فحازم هتمو روند هرب نلیدبک هلرهبروس ردناکم مسا هکردیعج تكنهفحزم |

 | ردنرابع ندولرب ییدلبا راطما كدولب باحسلا فحامو ادم عصاوم یا تای
 | هليسهبنب رغصم ( ةفصرلا ) هرطق عقو ثيح یا بالا فحازم هذه لاق |

 تنوبق رو كغاط ر هدشنزو ریز ( فیحز ) ردیدآ هرقر هدنساضق دیز

 | ءالاو كتاب یرلکدید ناشوب هدننزو نيتجرلا راد ( نیتفح زلا را ) ردیسا |

 | هلرللوا لعنشم بوشتوط زبت رلنویو رونلوا قالطا هنبرلشت آ لر یرلک دید
 ۱ ( ةغفنحزلا ) رلبدلبا قالطا ینبم هنب رلک دنک وریک ندرلنو رانلوا هدنرلتمس

 یرب هنبرلریکس هجکوا نک رروب هک رونبد هبهسک لوش هلیعف كناحو كباز
 هرهیلکما بونبروس ندکلریپ دوخای ندفلباشب و هلوا رونیروس بولاج هتیر |

 ها ءافو نون ردهللنعف ینزو هروک هننای تكحراش رونید هیسک نالوا رروب
 | نم اذک و ناکطصب هابوق رع داکی یذلا وهو ةغفنحز وه لاش ردرادناز
 | الصا هکر وند همدآ لوش هدننزو هرمه ( ةفحرلا ) ضرالا ىلع فحرب

 | دادش ( فاحز ) دالبلاق حال یا ةفحز لحر لاش هلوا زنا تحایس ورپس |

 قلوا رکسع هفناط رب هرس كنهرمه ( فاحزالا ) ردیمسا لحر ر هد زو

 | هنبولطم تیابن مدآ رو اشیح یا افحزاو راض اذا نالف ون فحزا لاق ردهنسانعم
 بولبروب هودو ټلطام ةياغ لا یبثثا اذا نالف فح زا. لاق ردهنسانعم قلوا لقا

 نسحب ( فحزلا ) يعا اذآ ریعبلا فحزا لابش رد هنسانعم قلوا هدنامرد |
 ] باق بولیروب ( فاحرلا ) روند هبهود شلاف هدنامرد بولیرو هدشزو
 | رکسع هدشننزو لعافت ( فحازتلا ) روند ههود تاشوک نالوا یتداع قلوا

  لانغلاق اوفحارت لاش رد هنسانعم قعاح بوراو هنر یر هدلاتقو كنح

  ندننب فورح کیا هدنحاللیصا نوبنضورع هدننز باتک ( فاحزلا ) اونادن اذآ

 | لاقب ردیا لاصتاو فحز هرخآ امهدحا هک رونلوا قالطا هنلوا طفاس فرح رب
 رخالا ىلا امهدحا فحرف فرح نيفرحملا نيب طقسب نا وهو فاحز تیبلاق ]
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 (  فهررلا ) فطلو هلراذا سماخلا بابلا نم افهمو ةفاهر ثلا فهر لاقب |
 | سرف لاش ردندبباعم هک رونبد هت ولوکیا قص ولتراق هجا هدشنزو مرکم |

 عنصوم رب هدتنزو همام ( ةفاهرلا ) عولضلا براقتم نطبلا صءاخ یا فد ||

 *یشلا فار لاقب ردهنس انعم مارآو نوکس هدشنزو فوخ ( فورلا ) ردیدا |
 | رد لتعمو رولک ندنسهدام فار نالوا نيعلا زومهم هدامو نکس اذا افور فور |

 ةفور فورب فار لاقب رد هنسانعم تجر كك رسا هليح كنار ( ةفورلا )

 نادابآو رومعم یلش«یلع یلمح ىلنيك اهلرسک كنار(فیرلا)ةفأر فآ ر فر ف ةغل |
 شضزا یهو فیرلا لها نم وه لا روند هضرا . ناوارف یمعنو بصخو ۲

 نالوا بيرق هبوص ندرع ضراو برشملاو لک الاف ةعسو بصخو عرز اف |
 رونید هضرا لش یمتارعو عراو ناور بآو نجو ریاچ دوخاب روند هضرا |
 نم ءالا براقام یا فیرلا ىلا اولصرا لاقب یک ماش ضرا تبسن هب هداب لوح ۱

 فير هدننزو فیح ( فیرلا ) عورزلاو هايملاو رضا ثیحوا برعلا ضرا |
 اذا ار فیرب یودبلا فار لاق ردهنس انعم كلک ههروکذذم ضرا یرلک دید
 رد هنس انعم قمالتوا هدر ولثج ول راح یرلک دد فیر ناویحو فیرلا یتا

 ( فیرتلاو ) هل كنهرسح (فایرالا )فیرلا تعر اذا ةيشالا تفار لاقي
 رد هنسانعم كلک هرب نادابآو رومعم یرلک دید فیر هرانو هدننزو لعفت

 قلوا نادابآو نشولوص ولتوا رو فیرلا ینا اذا فیرئو یودبلا فیرا لاش |

 ةفارا ضرالا تفارا لاسشیو تبصخا اذا ضزرالا تشرا لاش رد هم
 ( ةشرلا ) هنتسانعم رچن رونید هبهداب هدننزو لاح .( فارلا ) تغيرا ىنعع |

 یا ةغبر ضرا لاقی روند هرب ناداب او رومعم ولوص ولتوا هدشننزو هسک ۱
 لاق رد هنسانعم كلنا ارتفاو كفا هنهسک رب هدننزو هلعاغم ( ةشارلا ). ةبصخ |

 اهل فنط و اهفراق اذا ةنظال فیار

 كمردؤبا هلیئوکس كنهرمهو یصف كباز ( فأزلا ) (* ةمجعلا یازلا لصف «)
 بارغ ( فاژرلا ) هلجما اذا ثلاثلا بابلا نم افآز هفأز لاش رد هنسانعم |
 ( فأزالا ) جو یا فاوز ثوم لاش هنمو رد هنس انعم هلجع ردسا هدننزو |
 لاقي رد هننسانعم كلبا لتق روغلا ىلع بویعادلغ یورمنم هبرسک كراك |

 ندنک رح هلذمرد_شلرغآ كب یبدآ رب ماصط ترثکو نهجا اڏا هيلع فآزا ||
 هل رصب نا ردقب لف هلقلا اذا هنطب االف فأزا لاقي رد هنسانعم قموقيل ا |

 هدننزو دوعق ( فوحزلاو ) هلیئوکس | كنهلمهم یاحو ىح كناز ( فحزلا )
 أ افوحزو اغحز هيلا فحز لاقي رد هئس انعم كعروب هللاصف ( ناغحزلاو )
 ' قرهلبتآ یرلیا یرلبا هکر کج كد یدانقو یشم اذا ثلاثلا بابلا نم انافحزو
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 | لاق راردا م ی رهن هلکنا ءاراو نیطالس راردبا دان ن هنن ر یر

 | ناتنیفس دضنن نا یهو اهیلع ربعب ناك نفس وهو فیفررلا تاذ ىلع رهثلا ربع

 | قعاب هرزوا هطروع ینرلدانق شوق هلی رسک كنهرمه ( فافرالا ) كلل ثالثوا
 | ( فوقرلا ) اهیلع حانلا تطسب اذا اهضی ىلع ةحاجدلا تفرا لاقب رد هنسانعم

 هت یف لا ردید رغم ففر ردیعج كفرا هکرد هنسانعم فوفر هدننزو فوقتس

 لوقت رد هنسانعم كم هرثد هلی رسک كن هرم ( ف اقرالا ) قوفر یا فوقر

 | لوهجلا ىلع افاقرا فقرا دقو دغرب یا افافرا لوهحلا ىلع دربلا نم فقرب هتبآر
 زد وام ندنو رد هتسانعم هدعر كغرتد رد هدننزو هحرحد هک یظفل هفق رقو

 یرهوحهدماقءوب یرکذ عطوم هلتهحوبرد لعفع یزو ردشهلواهدایز فاق هنلوا
 هما راسو نيعلا بحاص هک رد حراش ردشلبا داربا هدنلصف فاق یثا ندنمهو

 ردیعسانوناخرب هدننزو صنت ( فقرت ) رلیدلیا تبث هدموقملصف ېک یرهوح
 هدننزو باکترا ( یاکترالا ) ردنداروا ینبقرتلا دیلون ساپع رددآ هدلب ر و

 (فنرلا) ضرالاق تدثف اذاملا فکترا لاقي ردهنسانعم قفوط بوغای راق

 یاب كنحاغا دوکس یراکدید كشهدب هلبتعفو هلنوکتس كنون و یصف كنار
 ۲ نور ( غنارلا ) ردهنسسانعم یرب خاربب ردقحهلوا قالبل یناس هکرونید هنعون

 ثلا و هفورضغ فرط یا هفنا ةفنار برض لاقي رونید هنحوا كنکلد رک

 الا یا هدب ةقنار یتشا لاقب رونید هنغشموب نالوا هدنفررط هبآ ندهعکلپ

 | باوثا مکلا ةفنارو رونید هنبرب هقفوب رکجو روید هنسیرد كنجوا نورب و
 || رونید هنعضوم نالکهناج ندرب هدنتلاح مایق كرلقانآف و ردنرابع ندنحوا كنك

  هبوئروا یرلک دلکا بوردشوقوص هن راقلارا و هنیرلتراپ كنب رلرداچ برع و
 | | ردفناوریعجكنهفنارو رولوا هدنسهلامیانط *لرداچلصا رولکردق هری هکرونید

 | قففراص بود شوک ینرلتلوق ندقلنغروب هود هلب رسک كنهرمه ( فانرالا )
 یاد نکرروب هود و *ایعا امیتخرا اذا امه ذاب هقانلا تشنرا لاقی رد هنسانعم

 ۲ فنرا لاقب رد هنسانعم كيروب قاز هلآ هنکوا یسیرد تكنسشاب هلغااص ینشاب
 رد هنسانعم كيروب هلثعرس و هتءاه ةدلح تءدفتف هسأر كرف راس اذاریعبلا

 ردیدآ یحق ككي رش نب نارفوح ( فارلا ) .عرسا اذا لجرلا فنرا لافی

 نمننیکسک ب ودلقفوب ین زوب كمف هل نوکس كناهو یعف كنار ( فدرا )
 ) فاهرالا ( هقفر اذا ثااثلا ببلانم اغهر فیساا فدر لاق رد هنس انعم

 ) ةفادرلا ) هغحهر ى٤٤ هغهرا لاا رد 4تبانعم فار هلل رسک كندز به

 ۱ رد هنسانعم قوا فیطاو نزاو قرقر ابی نبته 0 و ) هدنزو هذاطا
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 ٩ فر E روک ذم و دن رک ها 3۳ اذا طلا ب فرفرز لاق رد هنسانعم

 روک ذم عضو ار ز ردلمعتسم هفرفر ردلمعتسم ربع لوا نکل رد هنانعمون ید

 هودو تاص اذا *یثلا فرفر لاق ردهنسانعم كلسس هفرفرو ردنیضتم یرارکت

 قعانب وا ینرادانق كر هنکرح یتفارطا هلبس هدارا قنوق هرزوا هنسنرب یشوق
 هيلع عقب نا ديرب "یشلا لوح هبحانج كرح اذا میلظلا فرفر لاقي رد هنسانعم
 | هکرونبد هایت لشیلوشو یک فر رونید هفار دو هدننزو بکیک ( فرفرلا )
 هنناب هدرتاصب كفلْوم ردقحهلوا رلیلابن دارم رونلوا ذاا رلهعشودو راهدرب ندنا
 | لاعت هلوق "یرف هنمو رددرفم فرفر هدندنع راذعم و رد هفرفر یدرفم هروک

 هب یغاشا كهرزو روند هنسهقش *رداچ لبق فرفرو [ رضخ یرفر ىلع ]

 هنن راخاش نانلاص هب یغاشا كحاغاو روند هت رلح واو هنب رلکنا ناقراص |

 قاعص هدک دنشود هک روند هنن زا هلضف هرلبل اهنو هدر و هراشا رفو روید

 هاف هدنرارانک تتشرهو روند هرار دنمو هرلکشودوردیرارب قترا ناک هنر

 | هنو ردیدآ یرج كس سنج رب و رونید هنب رل رب نلی روبقو نلیکوب بولاق
 هدحرفورونید هغدصی و هنسانعم نشور روند هبهرصبو ردیدا رصثر صوصخ ||
 رت نالوا ققراص یغاشا یک نونجم دب یرالاد و رونید هدناز ملت یرلکدد قالد |

 | طس رونبد هرهعشودو روند هرارازنجو هرازغمو روید هحاغا زالو فءطلو ۱

 | هرکص هکرونید هنب رلکناو هنبربانط كرداج نانلوا ریبعت هبواو نابیاسو هتسانعم ||

 فرح هانپ سس تكنهفلغوت نالیک هشاب و رونید هشاق ابید كزانو هاو روابرجک
 یسارواهدکدلیک هنلغو بولوا هدنزرط هع هک رونید هنکنا یرلکدید كنب رس

 *الابرشپ لاقب رونید هکمحا دوسنوکره هل رسک كنار ( فرلا ) رولک هنوب
 ( فرلا )مولکیاافریملاهنذخالاغب رونید'هغوط نوکر ههتصیاوموب لک یاافر _
 | هک ماعط م کحهصاب هفیط هلي كنار( هفرلا)رونمد هند رل هد رخ نام ص هلبع ك ر لار (ةفرلاو)

 ا قلوا هقف 2 ر هلنیتعف (ففرلا)ثمکحهلک !یاةفر لک ابلاغ روید

 | فیفر یدنلوارک ذ هکردردصمهدننزوریما( فیفرلا )قر اذا اغفر بوثلا فرلاقب _

 هب هنسن راسو هرعش نالوا كلانغو ولت وطرو هنسانعم فقس رونبد هنناوا كن هیاخ

 هبهرعبورونید هبهفوکب یرلکدبدنسوسو رونید هترفوو بصخو هفلتاکواو روند
 هل فطاخو روند هنککرا كنش وق هود هدننزو رار ( فارفرلا ) روید

  ءرلار ( فرفر تاذ ) یدنلوا نا هدنس هدام فطخ هک روند هشوف یرلودبد
 ۱ هلو یحف كرلار ) فرفر ةراد ( ردیدآ یداور هدندروب ماس یب هليو ی

 : تب ع ءاصاو نیطالس هدنن زو ریما ) فیفرلا تاذ ( رد یداورب هدندرو ريمون 1

 رللدنصجواکیا یک یرلقدناچ هنب رب یرب . یرازابنوط هکر ونید هنب رللدنص ت /



 و ۹
 E تند سایت ید سری ی ی ی

 ٩ تن هرمه ( فاغرالا ) ردسایق ربغ هک هلبا هبقوف یات رولک فیغارتو هبط كنار |
 ] هلا رظنلا ددح اذا هیلا فغرا لاقب رد هنسانعم قمقب هبق هیق هبهنسنر هل رك |
 ؛ ( "فرلا ) ریسلا ف عرسا اذا لجرلا فرا لاقب رد هنس انعم كم روب هلتعرسو |
 زا افر لحرلا فر لاقب رد هنسانعم كم قوج ییاعط هلی دشت كنافو ىح كنار |

 زا رد هنسانعم كعوا هلل راحوا قادودو اربثک الكا لكا اذا یناثلاو لوالا بابلا نم |
 | لاش ردهنسانعم كليا ناسحاو تیاعرو هبنفش فارطاب اهلبق اذا ةأراا فر لاش |
 | رد هنسانعم قماردلی یکنر كن هنسن رب فیفرو فرو هيلا نسحا اذا انالف فر |
 | لوس و كج وکو قوحو زا كمدارب فرو "الاالتو قر اذا افیفر و افر هنول فر |

 نم ناهو نع اع هل یعس اذا هل فر لاقی رد هنسانعم قمروو بولاپ هدنتهدخ |

 هب موقلا فر لاقي رد هنسانعم قعاشوق بور وج یتفارطا كنهنسنرب و ةمدخ |

 اهمضراذا همراوملا فخ لاقب رد هنسانعم كعا یتسانا کشوک هودو اوقدحا اذا
 بویلزوا یهنسنر و همرکا اذا نالش فرلاش ردهنسانعم كليا مارکا هیسکر و |
 ٠ قعاب ینرل دانق شوقو حانرا اذا اذک لا فر لاقب رد هنسانعم كالا وزراو قوش

 هک ردب رلکدید فار هدنکرت فرو هیحانح طیب اذا راطاا فر لاش رد هثسانعم

 ۱ عفر لاقي رولک فوفر یعجب هنسانعم هناخ هزاور راردا هدیراراوید جا هلرلوا

 | هود ناوارف فزو هفئارط هيلع لعع تببلا ف قاطاا هبش وهو فرلا ىلع
 . رفصو ةهظعلا لبالایا فرلب ینا لاقب ردزتاج هد هلی رسک كنار رونید هنسی روس
 / روند هنکولب و نوبش الط» دوحاب هن ومق كولد رو روند سل روس

 ف ءاشلا لخدا لوقت رونید هنلیغآ نوبقو رونبد هفلم وق كسک وب ن دئفارطاو

 ردصم هسانعم كلبا لكا قر هبمردلوط ینرازغایمسق ناوبحو اهنربلنخ یا اهفر

 اهلك انم برض وهو روب زما نیبابلانم افر لقبلا متغلاو لبالا تفر لاقي رولوا
 لوقت رد هنسانعم كم رکس یسهلوق» شاقو زوک فرو اهاف هالئلو تاک ا ینعب

 1 فر لا رد هئسانعم قفاج كشعثو ع یا كنرمصبا یح فرت یتبع تلازام

 1 فر لاقي رد هنسانعم كعاو هنساتعم قب ر روند هنب راپ نعاو ضمو اذا قربلا

 1 ردشابا رارکت یو فلوم رد هنسانعم ناسحا كلیا كلوباو اهصم اذا هبنغش

 ِ روند هب و كزانو قشعوو هنساتعم هزيم روند هب هربح ذ ناک هلا فلح فرو

 ۱ نبللا فرب لازام لاقب رد هتسانعم كمحا دوس نوکرهو ما یا فر بوث لاش
 | رخآ بو نوا كغا میسون هلغلوا هجراط یسیغاشا كسابلو موب لک هبرمشی یا 2

 ] نم مسوبل رخاب هافر اذا هلو فر لاقب رد هنسانعم لتشکک بوروا همای هللا |
 ۱ فترا لاق رد هنسانعم قماردلبا یکنر كنهنسبنرب یغدوب ) یافترالا ) هافسا |

 7 ۱ قمی را دانق شوق یخدوب هدسننزو هزاز ) را J التو قر, اذا ا 1
 زنا 7 هم ا

 انعم



۵۹ 
 و سوت نا سما و ج rews بسیج

 | افعر لیلا سرفلا فعر لاش رد هتسانعم كلنا مدت وقمس فعرو 0

 ۲ ردلمعتسم هنسانعم كمرك ورا ندوبفو قبسس اذا ثلاثلاو لوالا بالا سس 8
 ین آ وبق یک ردیفآ ناق ةتغب نور هک بوک لخد اذا بابلا هب فعر لاش
 اقاطهو بابلا كب فعر 4 و کن نحانس ساسالاق لاق یدلیا لاخدا هو را

 ( ناعرلا ) لاس اذا عبارلا بابلا ن م افعر مدلا فعر لاق ردهنسانعم قق ناق
 ۱ هفنا نم لاس لاق روئید هتناق نورو یدنلوا E J ردردصم هدننزو بارغ

 سرفلا فعرتسا لاش رد هنسانعم كمك ورلیا ( فاعرتسالا ) م دلا ىا فاعرلا
  ردلمعتسسم هنسانعم قلا یتغد رغاف بوردرص یتغای شی ورحو قر وقو مدقن اذا

 ٠ شدو ( فاعترالا ) اهتر اهصذخاو ةمحشلا رطقتسا اذا لحرلا فعرتسا لاقي
 | هنسراد نور ( فعار 1 ( مدقت اذا لحرلا فعترا لاق رد هتان تا 6

 كفعارم ىلع یفلت ةأرمال لوقت .ردنرابع ندنور هلیس هروج هکر ونلوا قالطا

 | هغناضعار علماام لاقب رونید هنجوا كنورپ ( فعارلا ) هبلاوحو كفنا ىلع یا
 ؛ رول وا قالطا هنحوا هج رويس ناقح هدنزرط نور كغاطو هتسرا فرط یا

 ' نالوا قباس ید و ( فعرتساا ) رونید هلآ كروب نالوا قباس یرلت آ راسو
 ٠٠ ريما ( فیعرلا ) قباس یا فعرتسم و فعار سرف لاق رونید هنا رکو

 | ریثک هدننزو یبا رغ ( یاعرلا ) رونید احس نالوا ورلیا ندرلپاص راس «دننزو
 | هلی كنار ( قوعرلا ) ءاطعم یا قامر لعنر لاق روتلوا یالطا همدا اا
 ةفوعارلا ) فاعلا راطمالا یا فوعرلا اننذخا لوقت روند هرارومغب ینسح
 رار وقیل ۲ نکیا رازاق ی ویق هکر وند هبایق لوش هدننزو هکو ځا ( هفّوعرالاو
  بوروتوا هدنرزوا كنابقلوا هسک نابلتربآ نکیا رونلترپآ وبق هدنحاح تقو هکات
 | هشاط یربا یفح هروط بوم كنهسک نکحوص هدنزغا كنويق لوق یلع هیلترا
 ترفتحااذا رثبلا لفسا ف كرتت ةرخص یا اهتفوعراو رشبلا هفوع ر لاق روید

 اهیلعموش رشبلا سأر ىلع نوکتوا ةيقنتلا نيح اهبلع قتسلا سلحل كانه نوکت

 هللا اذا هفعرا لاق رد هنسانعم تمردویا هلل رك كنهزمه ( یاعرالا ) یتسلا
 یحف كنار ( فغرلا ) اهالم اذا ةب رقلا فعرا لاق ردهنسانعم قمردلوطو

 كا قموب ب ویلراوب هبا لا ینلاب دوسخای یربج هلیلوکس كن هم نیغو"
 هديب هلتکو هعج اذا ثلاثلا بابلا نم اغغر نیطلاوا نيخلا فخر لاقب ردهتسابعم

 ا قیقدلاو رزبلا همقل اذا ريعبلا فغر لاقب رد هنسانعم قمردنوب قموب هب هودو
 ردندلوا یانعم روند هکمنا نانلوا ریبعت هدرک هدننزو ریما ( فیغرلا ) هوحو
 رواک ناغغرو ان رواک فغرو هلع باز رولک برو رولک هفغرا نجس ك



 E ر رلا ءاع ارش جزماذالح را شا e زد هنس ایم E قاوص
 ۰ قعشقصبوشانی یکیراشاط مردلاق هنر یر هدقلغبرواطو فص هدنزو لعاف

 | هنالسرا هدننزو بكت ( فصترلا ) ءاوصارت اذافصلاق اوفصا رلاش ردهنسانعم
 | هتمو رونید هرلهنتسن نالوا یشانب هنر یر یک یشاط مردلاق و رونلوا قالطا

  كنهمجحم زانو ىف كنار ( فتحرلا ) ارمراقتمیا نانسالا فصترم لحر لاق
 | یرایرع هبداب هک روند هشاط نیغزق لوش هلرمسک كيم ( ةفاضرلاو ) هلنوکش
 یهو ةفاذرلاو فضرلاب ناللارغوا لاقب رارردرق یدوس هلنغار هنا دوس

 | هبریرب هکرونید هنیرلکک زد همردشقوص فضرو نبللا ایرغو ةاماذراجا
 | ررلوا هدننب يعارذ هلا یعارک كنم تآرلکک و و رولوا هدنزرط قمرب یثانب

 | نالوا رکذ رولوا ردصم فضرو ردتغل هللاصف و هدننزو هرم ردهفطر یدرفم

 | ةفضرلاب هاوک اذا یناثلا بابلا نم افضر هفضر لاقب هتسانعم قذغاد هلشاط نیغ رق
 ا تاق کیا بوکو ییهنسن ر و یمراذا هیلسب فنمر لاق رد هنسانعم یتمرتبجو

 | هلیسهبن لعافرسا ( فضرلا ةثغفطم ) اهانئاذا ةداسولا فضرلاقب ردهنسانعم كما
 أ هکر وئلوا E لوش هلتتسانم و ردکعد یجردنوتس یشاط نیغزف

 قلا ىست هیهاد یا فرا ةفطم هتناصا لاق هلوا رردتنوا یرلهیهاد یکلوا

 | بویرا هدقدنقوط 4شاط نیغزق هک رونلوا قالطا هنغای شیورج لوش و اهلبق
 | تباذ هفضرلا تیاصا اذا فرلاةئفطم ةمحش لاق هلوا رردنوس ینفلنغرق تشاط

 | لوا یرهذ هدکدزک هرزوا رلشاط نیغ رف هک رونلوا قالطا هلال لوش و ابندچناف |

 هودببفرلالع ترم اذافنمرلا ةفطم ةيح لاقي هلوا رردیک یترارح هلراشاط [
 فیض رنیللاقش روند هدوسشمانیق هلیا هفصر هدننزو ریما ( فیضرلا ) هراباهمم ۱

 هنای رو هابک شعثپ هرزوا ی E ( فوضرلا ) فضرلاب یلغاذا |

 | هكهلباه ( ةفوضرلا ) روند هماعط شفلوا عط هرزوا روک ذم هجو اقلطم و |

 . نيحاهروح ىلا تلجت * ايهاط عیطلاق نوت ۸ ةفوطمو هوبشا كرعاش مان تيك |
 1 فظن و لسغالوایآ رفع لها هکر دهینکشا لوش دام ردعقاو هدنس ه ارغرغ

 ۱ یر هرعت ررت وک بوت دنا هار هو هرکصتدقدر دل و ط هل را ديد ینا بودا

 . ریبعن قوجوص الاح ۱ هرزوا رلشاط نیغرق هدنرارب قانوق یا أ

 دایا ٤ ءار ۳ بلغت ۲ نابش ۱ ا قالطا هب هليبق ترد هلناعف ا

 هدننزو بارغ (تاعزاو) برک تنمو ف كنار ( فعالا )د لاداییف

 ۲ وهجا ىلع موو عو لجرلا ھر لاقب ید هستم قعهاق فور دا



۹۲۳ 

 ءالا یرح لاقب نوجما قلوا لوب رارشود هرلرب یغاضوا لیس و هنسیدنق [ وص |

 ندنلنفلقاصر هفصرولیسم قعب ىلا اهضهب فوصرلا ةراج#لا یا فصرلا ىلع
 لاقب روید هريکتس نلیراص هبهجرقوب ندنرب كجهچک نر كقوا رولوا درفم |[
 | هدننزو هما ( ةفاصرلا ) ظعرلا قوف یولب یذلا بقعلا یهو ةغصر همهس دش |
 نلیراص هجعرقوب ندنرب تكحهجک نرم كفوا هدرانوب هلی كنار ( ةفوصرلاو ) ||

 لاقب ردهنسانغم كعشود مردلاق هلحم رب هدننزو فصو ( فصرلا ) رونید هریکس |
 | كفوا و شعب ىلا اهضعب مضاذالوالا بابلا نم اقصر ءالا لیسم ىف ةراج-ا فصر |
 هطظعریلع دشاذا مهسلافصر لاقب ردهنسانعم قمراص ریکس هنبرب كحهحک نرم |

 لامعنسا هنسانعم قمردشانب هنب رب یرب ینراقایا هدعوکر و مابق یلصم و ةفصر |
 هثدش ر هنسنر و یرخالا ىلا اه دحا ےضاذا هيمدق یبصلا فصر لا ردیعرش ۱ ۱

 قیلبال یا كب فص رال ما اذه لوقت ردامعتسم هننسانعم قلوا قفاوم و قبال |

 هیلوا نکع یلاصیا هلفلوا كجوک ك یجرف هکرونید هئروع لوش ( ةفوصرلا ) |
 ةنهلا ةريغصلا یا ةفوصم ةأرما لاق رونید هنن الوا قیض كب یجرف لوقىلع اإ

 | ءارج ( *افصرلاو ) هدننزو روبص ( فوصرلا ) اهتفيضلاوا لحرلا اهبلا لصبال
 هقرطم رونید هجکچ هل رسک كيم ( ةفاصرلا ) رد هنسانعم هفوصم هدننزو |
 لاق رد هنسانعم قلوا مکحو نیتم هنسنرپ هدننزو همارک ( ةفاصرلا ) هتنیانعم |

 ردفصو ندهفاصر ( فیصرلا ) مكحا اذا سالا بابلانم ةفاصر *وثلا فصر |
 هدلع هبسکر و ركح ةفاس را نیب ی فیصر لع لاق روند هب هئس مکح و نیتم

 EY رونلواقالطا همدآ نالوا شبا یک کیدلشیاكنآ یی«؛نالواضراعم

 هکر وند همدا ندا تفلاامناد هليا هکر دوخای هلبا هنسن ر و هلمعب هط راهبیاهغیص ر وهلاش

 هسانک ( ةفاصرلا ) هقراغفالو هفل ًابیا هفیصروهلاش ردلصتماکا یکیشاطمربدلاق |

 یدیفحو دایزیا نیاهللادبع عینموا ندنیئدحم ردبدآ هدلب ربهدنسهکلواماشهدننزو
 | ىلع ند نب رغعحوراکب نیدجندننلدح ردیدآ هلحم رب هددادنب وردندارواقاصرلاجاجح |

 | دجا ن هللادبع ن دع ندمالعا رد هداب رب هدنتلپا هرصب و ردنداروا قاصرلا |
 فسو ندندح ردیدآ هدلب ر هدتسلدنا و ردنداروا لع نب نسخ مماقلا وا و ۱

| 

ar 
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 ردیدآ هب رقر هدنساضق طساو و ردنداروا نوفغیص ن هللادمع ن ن دو دوس ن |

 | هفوکو رد هبرق ر هدنساضق رواسب و ردداروا دیلادبع ¿ نی نسح ندیدم
 ۱ (هفاسرانیع) ردیدآ هعلق رهدهیلیعسا و هدلب ر هدهیقرفا و ردهب رق رب دنا

 كن آ ردیعج كنظفل فیصر هدننزو بانک ( یناضرا) ردعضومر هدزاجج

 كغيصرو رونید هنبرلکک وکیا ورص هرص نالواهدنرلناییکیا لوقىلع رونیدهنیریکس ۱

 ردیدآ nk هل: و هل ینصف ( فصر ) هدننزو بنک رولک ید فصر یعج

 عقل نفی فال نعي یوم بقا هل رسک كنهرمه (فاصرالا
 ےن ت ت ا و سگ ریس ۳9 ےس و



 | (فوزرلا)مدقناذا هیلاقزر لاقب ردهنسانعم كليا مدقنو ع اذا لا فزر لاقب

 لجلا فزرا لاق ردهنسانعم تاریک هود ید وب رنک كنه رم > ( یازرالا )

 اهتعرسا اذا ةقانلا تفزرا لوقت ردهنسانعم تكمردلپ هلتعرس ییهود و فزر ییعع

 هلکمربو وقروف همدآر و مدقن اذاهیلا فزرالاقب ردهنسانعم كلا مدقن و انیخو

 | هلنغروق ندهنسنرو هفحرا اذا االف قزرا لاقش ردهنسانعم كليا برطضم

 اعرف عرساو شحوتسا اذا لحرلا فزرا لاقب ردهنسانعم كك هلباتشو تعرس

 لعاوفزرالاش ردهنسانعم كليا باتش و هل هدنالاح یسهلوقم تعزهو نوخشو
 ردهنسانع؛كمروکوب هودخدوب ( فیزرتلا ) اهوحو ةع ره اولجتایالوهحیلا ءانب

 یوزرفقالاقب رونید .هب هقا نالواشیکک یرلعدآو نوزوا یرلفایا هدننزو روبص
 هعضاومنالوا هدنرق كرب رب هلتاحف ( تافزرلا ) وطنلاةعساو نیلحرلا لب وط یا
 كنس هدام فزر ومشا و ردهفزر یدرغم هنم اندام یا اذکدلب تافزر لاق روند

 | هلنوکسكنتسو یصف كنار ( فسرلا ) ردتغل هدلبمدقن كنهمجحم یاز هدنعوجم

 ردهنسانعمكجروبیک ولیغاقوبیغایا هلناعف ( نافسرلاو ) هلیصفكنار ( فیسرلاو )
 | دیقلا یشمیشماذا لوالا و یناثلابابلا نم انافسرو اقیسزو افسر لحرلا فسر لاق

 ردهنسانعم قغوق ههئوا قرهلوا ولخب یغابا یهود هلرسک كەز ( یناسرالا )

 هدماشرحص لحاس هلی كنهزبه ( قوسرا ) ةديقم اهدرطاذا لبالا فسرا لاقي

 لاق ردهتسانعم قغآ هکسکوب هدننزو رارهقکا ( ینافسترالا ) ردیدآ هدلب ر
 روند هبوص هحزا نالق هدضوح هلنیتصف ( فشرلا ) عفترا اذا *یثلا فسترا

 قرهروص بوزوس كنهود و هبف ىق لیلق ءام یا فشرالا ضوحا ین یقب ام لاقب

 بوکج هلارقادود یبوص هدننزو ریما ( فیشرلآ ) روند هنبزوب كيوص ییدا
 ردهنسانعم كمجا كرهما بوروص ییوص هلیعف كنار ( فشرلا ) روند هکسحا

 | لئملا هنمو هصم اذا عبارلاو یناثلاو لوالا بابلا نم افشر هفشرو ءالا فشر لاقي

 ۱ ردروم ك هدکلنا نیکست یغزسوص كجا زا زا یو یعی + حقا فشرلا #

 | لىفت ( شرت یاشترالا ) رونلوا داربا هدنعقوم بیغرت هافتکاو تعانق

 || قرهروص ییوص هدرانوب ( فیشرتلاو ) هلیرسدک كەز ( فاشرالاو ) هدننزو
 || (فوشرا) هنشر ینعع هفشرو هفشراو هغشرتو ءالافشترالاش ردهنسانعم ما

 1 هنغتوا فشر یرلقادود هکر وند هن وئاخ شوخ یسهګار كنبرغا هدننزو روبص

 یرکذ هکرونند هبیراف یروق یجرف و مفلا ةبیطلا یا قوشر اما لاقب ردشال

 نایلتوا هلل رلقادود و ج رفلا ةسبايلا یا فوشر ةأرما لاق رولوا راروص بوما
 | هتاعف ( ةغصرلا ) اهرفشع لک أت ىا قور ةقان لاق ووا e هب هقان

 ۱ ۵ الوند هثب راشاط مردلق شنود یش ا



 رد ۱
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 لوا لئاقاب لمعم مر تا هنسهسک | ینعب قلوا لماح ینیدر یعسق هبادو هفم
 هدننزو هلعافم ( ةفدارملا ) رک ذیس کردند هلعافم هیناع تغل ه دنون ردهنسانعم
 مھ افدر ناک اذا والا یدار لاش یدنلوا ر کد هکرد ها قلوا فدر هاش داب

 ۱ لاش رد هنسانعم كمشکب ثلا هد هرلن او هب یشید هک رک كکرا دارا زا مپ

 هکمردسن فیدر هباد و امهبلع ثلاثلاو ینالا ىلع رکذلا بکر اذآ اوفدار دارجلا
 ةلبلق یهو رکذ کنید رخ او یا یاد لاق ردهنسانعم قلوا لثاق دوخاب ا

 قسلوا فيدر هبک ار هدننزو لاعتفا ( یادنرالا ) اقدر لمحال یا ةدلوموا

 قوط هلدشو فثع بوشت ندندرآ كمدآر و هفدر یتعع هفدنرا لاقب رد هنسانعم

 هلبک ار ( یادرتسالا ) اذخا هلارونم هذخا اذا ودعلا قدترا لاق رد هتسانعم

 لعات ( قدارتلا ) هفدرب نا هلاس اذا هفدرتسا لاقب ردهننمانعم كقسيا قعثلورآ
 قلاچ تيشکد رانالغواو انواعت اذا افدارت لاق ردهنسانعم قعشلهدراپ ه دننزو

 رد هنسسانعم قوا حبات هن رب یرب و اکانت اذا نامالغلا فدارت لاقب ردهنسانعم

 هدانعموب رد هنسانعم قلوا یسهددعتم *اعسا كئيشرإو ابیات اذا افدارت لاش
 | هلاقم وبشا ییدلیا تمث هدرهم كنیط ویس ةلتسانموب هکريد مجرتم ردهدلوم تغل
 لولدم تكنیعم ظفلر هکهلوا مولعم ی دل روک اور یلقن قرهلوا هجرت هماةموب

 هدنروص یفیدلوا ددعتم رولوا ددعتم یهاکو دحاو یهاک انعم نالوا یهل عوضومو

 قالطا لمم تبسن هلانعم رب رهو هل رتشم تبسن هرلانعم عوج هظذل لوا
 یک ناتسنالا نیعو سعشلا نيع هس رولوا نیابن هدننایم رلانعم نالوا ددعتمو روئلوا

 دم هراظفل لوا رونلوا قالطا هنمیاو دوسا هکیک نوح هسرولوا داضت دوخاپ

 "یهاک هدنروص ینیدلوا دحاو انعم نالوا یهل عوضوم كنظفل و رونلوا قالطا

 تلالدهنالسرا هک یک دساو تیل رولوا عوضوم هبانعم لوا هنیعب یدرخآ ظفل رب

 راکنا اس ار یهفدارتم ظافلا رلضعب و راربد نافدارتم هرلظفل لوا سپ راردا
 هتاذ یر كظفل ارز ردناسابتم هقیقحا یف یرلکدلیا نظ نافدارتم هکلب رلیدلیا

 ۱ (فدارتلا) ی ؟مراصو فیس ریدند راردناتلالد هنتفص كتفص دوخاپ ی

 | ییا هدنرخآ هکرونبد هبهیفاق لوش هدنحالطصا نویضورع هلیس هی لعاف ےس
 ۱ (هفدر) ردیدآ عضوم رب رزاعف ( نافدر ) یک نالعافتمو نالعاف هلوا عج ن 1

 | هود هدننزو زی زا هلا هم یاز (فیزرا) ردیدآ عضوم رب هل مسک كنار
 | هلنعرمس هود و جم اذا یناثلابابلا نم افیزر للا فزر لاقب ردهنسانعم كمروکوب
 | قغاچ بولک هنسن رب و تبخو تعرسا اذا ةقانلا تفزر لاقب رد هثسانعم كل

 | اذاهبلا فزز لاق ردهنسانعم كمك یرلیا و اند اذا مالا زر لاقب ردهنسانعم
 عزفند « عزمیا اذا لج رلا فز رلاقب رده انعم تک نمی یشان ندوقروق و مای 7

 ےس ی تماس کک

 ا دیا
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 هدعب نوب مشی و كلا نيم نع نوسلج نیذلانم سیلو عابنالانسیا ف ادرالانم
 فرح لوش هدرعش هدنفرع نویضورع قدرو *ارزولا مه وازع اذا هن وذلخ و

 هلیسددنکو هلوا عقاو لوا ندنفرح یو ر بولوا ندنیل ودم فرح هکر وند کان

 هدنس 4 باشمو فلا عفاو اهدتسهلک یلابلا الثم هیلوا رخآ فرح هدنش یور فرح |

eهک نافدر لوشویک وا اوکو صو هدنسهلک | تیمرو و  

 هدنیڪف e هغ دا رص ردعقا و هل تاب و ید اهم رد موش نا ام ۹ تم

 منع +¥ وہشا دز رعاش مان ر رحو روند هنتمود لنک قباط ردحالم ییا نالوا

 دارم ندنافدر عقاو هد * نافدرلا مهنم و ناقتخلاو « بنعقو لاو هبثع

 هلا هر ون ب كلام دوحای ردقوع ها سقف اگر 7 | وا كەك مان ی ره 5 باتع

 یانعم هلا ف در هدن زو AE Tê ) رد رای ندعوبر ن حاي رون

 ندفدربب رق هعقا و رس و هزلح بکار یا هشدرو هفدر وه لاقد ردقف دا هدلوا

 ندر £ تکوک نالوا یبقر هکرونلوا قالطا هیکوک لوشو ردیدآ پکو کرب 4۶ شب

 _ذبکوک نالوا ران هعلاط تكادک هیلبا ع واط ندقرمذ» ین هدا بورغ

 دوغ اب یر كرایجراغ هکروئید هبسک لوشو رولوا یسکع كلوا هکرونلوا قالطا
 هل وا ه دیدی قلفوص هغلارا ون یدلوا ۲ هنر اف یسکیا

 كيکار هدرلنوب هدننزو یرابح ( یادرلو ) هدنن زو بکتم ( فدنرلا (

 هنیرلاذعم ناوعاو ةادح رولوا عج ندنظفل فیدر فادرورونید همدآ ننب هنیدرا

 راج وک رونید هن ساک روس هود هلن اهن هک ردبعج نی ءاح هدننزو ةانصف ةادح

 یادرهلو نمظلا ةادح یا یفادرلا نا لاش روالوا قالطا نوحرلقدل آ ینرلهسک |

 ( فادرلا ) اضعب مهذععب عبنبیا یفادر اؤاج لاقب رونلوا یالطا هعباوئو ناوعا یا
 هما 44 هفاد رلا ( روید هر تكحهنب فید ر هدیدرآ بک ار ه دسزو بانک

 رک دذ اک ةراز زو)ا لئم ةفادرلا هل لاش "یک هزالخ روید هلنذ وا قدر هحاش. 1 هدننزو

 هرکصندق روغ وط یرلرتاس هکر ونید هو و هن ومق لوش هدننزو یرکس ) قدرلا (

 ندنندب كنجافا امرخ ( فداورلا ) رل ه روغوط ه دنمایا فیص دوای فی رخ
 یدرفع روئید هراوب نوزوا لو لو نالوا هدنم» كند و رونید هرلخاش لب

 ( فدرلا ) یک ب وکار ردل وقنم یغد ینیدلوا فودارنددابع ناو رد هفدار

 تلاوت اذا م وصلا تفدر لاق رد هنسانعم كجا روهظ هرم د رآ كنب رب یر و de اذا

 هم اذا هفدرا لاقب رد هنسانعم قلوا عبا یخدوب هریک كندرمه ( یادرالا )

 4م



 مالمكي قالطا فاجر هبیریوک ارز رداقځ قلوا فوطعمهرزوا تمایق هلکلیا

 هنوک رب فاجرو هلوا كعد یرب وک لزلزتءو هجا شمل روق ندحاغا رکم ردلکد
 دا ی دەرد ( فحارلا ) ردقحهلوا شب وروب قرهنقلاچ هکر ونبذ هشي وروي

 قاحص هدننزو فاجرا هللا هلمهم یاح ( فاحرالا ) رونلوا ریبعت هةصیا هکرونید
 .لحرلا فحرا لاقب ردلدبم ندأه ءاح هکایوک ردهنسانعم كمهلی ینسهلوق+ جاقو
 هقفوب هلنئوکسس كلهم یاخو یصقف كنار ( فخرلا ) هوصو انیکس دح اذا
 زکات رو فای یزد هفخ ررونید هفجق شم و ط هیگشوکدوخاپ هيف

 رونید هبهب وب هنوکرب فخرو خرتسموا قیقر دیز یا ةفخرو فخر انانآ لوقت
 تفخر هدنشزو و برض وهو فخر هنیص لاش
 هنکلکشوکو هنغلش وص كرجل رولوا م ہا ندهفاخر 9 یرک ذو رد۹:ساتعم

 هشاط فیفخو كشوک هنوکرب هببش ا یکفوکو ردتغل ه دهلی كنار رونبد
 ردلوفنم هی وب ندنراطخ تسد كناوذ نالوا ناقنا بحاص هدتغل لع روند

 كنار روک فاخر یمج ردشاط فیفخو تشوک هنوکرب هیش هبیسقاس ضعبلا دنعو

 اشیقر انیط یا هفخر "الا راص لاق روتید هد روماج قب ویصو هقفو و لصف

 ( ةفاخ رلاو ) هلندنحف ( فخرلاو ( هلیوکس كاخو یحف كنار ( فخرلا )

 فخرو نيجعلا فخر لاق ردهنسانعم قلوا كشوکو قیویص ريجن هدننزو هفاطل

 .فخرو ینرتمآ اذا سماخلاو عباراو لوالا ةناخرو انخرو افخر فخرو

 " ( فاخرالا ) روند هنکلکدوک كربجن رولوا مسا ندانعم وب یک هفخر هل

 نينا تفخرا لوقل رد هنسانعم له روشود تكشوک ی ریج هل رسک كە

 نیجکلا تفخرالوقت ردهنسانعم كليا ولوصو قیویص یریجنو ایخرتسم هلعح ادا

 از ةنبحم لاقب روند ه ریجن شوک هدننزو هنیفس ( ةفيخرلا ) هءام ترثکا اذا

 همدا نب هنسهسک ا كيکار هل رك كنار (فدرلا ) ةيخرتبسم یا ةفیخر |
 قالطا هنالواو ربپ و عبا هثبش ر اقطمو هفلخ بک ار یا هفدر وه لاقب رونید ۱

 بی رق ۵ هبکلف تروص ما عقاو مسن فدزو 4 عبا یا هفدر وه لاقب روتلوا م
 اه لاق روئلوا قالطا هب هلظەو هعس نالوا هدننعک شدارب و ردیعتا كيکو کر

 لو ردیدآ تكغاط رب فدرو رد راج هد زلنرتصف هدن وب de یا فدر هل سال صا

 بقاعئام كلذ لعفا ال لوقت روتلوا یالطا فدر هبدنلب ةر رهو نافدر هراپو
 N یر زو کوا هدشلهاج ن نامز كلل فد ر و راهٌلاو لالا یا ناقدرلا 3

 عاص تاجاش داب هدیهاش ساج اد هرزوا یرلتد داع هک ىدا روند ا نالوا :

 هاشداب و یدیا ردیا شو لوا هدنمع  دکد لبا شم هداپ هاش نداد و دوعق ه دناچ ۱

 ۱ E فداو رلایم وه لاقت رد فادرا یعج یدبا رولوا یاس رک rE ه قد 3
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 ( فآرلاو ) هدنزو هجر ( ةفأرلا ) ؛یجساک هنسانعم ناب رهم یھ رسا كب یک
 هر زوا هجو قماغایط بلق دوخای كکرسا كب دوخای كکرسا هدننزو فغش
 ندنفرط العو لح قح ردبا تأشن ندبلق تقر هدناسنا رد هنسانعم كکرسا
 ثلاثلا بابلانم افأرو ةفاءرو ةفأر فؤرو فأرو كب هلا فأر لاقب رددارع یتیاغ
 مزال هدنعوجم اهقراوهوا ةجرلا دشا ةفأرلاوا ةجر ج ر ىا ساخاو عبارلاو
 یندوب هدنل زو هلعافم هلا واو ( ةفوارملا ) یدتلوا هبدعت هليفرح هاب هلذل وا

 ( فأرلاو ) هدننزو سدن ( فؤرلا ) رکذیس اک ردیواو هکرد هنسانعم هفأر
 هدست زو بحاص ( فئارلاو ) هدست زو روبص ( فؤرلاو ) هدنن زو فتك
 لاقش رد هانعمو ید او هک تن ردهنسانعم ناب ره« و ات تبیان رد رلغصو

 ( فحرلا ) اهقراوا ةجرلا دشا يحریا فئارو فؤرو فرو فؤرو فأر وه
 هدننزو دوعق ( فوجرلاو ) هلاعف ( نافح رلاو ) هلنوکس كيجو یحف كنار
 هنمانعم قاصرص كبو رد هنسانعم قصرص كب هدشزو فیدر ( فیحرلاو )

 فج رو لوالا بابلانم افیحرو اف وحرو انافحرو افحر هفحر لا ر ولوا م زال
 لاقت رد هنتسانعم قلوا ل زلزن« ضراو اددش برطضاو كرف هکرح یا وه

 هنسانعم قغلرضاح هکنح ب وبانیوا ندنرلرپ رکسعو تلزاز اذا ضرالا تفحر
 هوا یر هرجا باصس دعرو برع اؤایهن اذا موقلا فح ر لاش ردلنعتسم
 هئده ده تددرت اذا دعرلا فح ر لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمهدل روک هلندش

 رد هنسانعم قلوا لزلزنم ضرا یخدوب هللرسک كنهزمه ( یناجرالا ) باحتلا یف
 ندنفلتغروب كي ه ودو تلزلز اذا لوهحا ىلع تفح راو ضرالا تفج را لاقب
 ا تفحرا لاقب رد هنسانعم كمك كرد هرئد بوروشود ینراغلوق هلفلوا ه دنامرد
 بیذاکاو ثداوحو هنتف سانو امهب فحرت اهانذا ةيخرتسع ةييعم تماج اذا ةقانلا
 اهوصو نتفلا رابخاف اوضاخ اذا موقلا فحرا لاقب ردهنسانعم قلاط هنسهلوقم

 قلوا لغوئمو لوغشم هئيشرب افلطمو [ ةنيدملا ف نوفج رلاو ] یلاعت هلوق هنمو
 هري ( ةفحرلا ) هیف اوضاخ اذا *یفلاب و ؛یشلاق موقلا فجرا لاقب رد هنسانعم

 كيج ( ةفحارلا ) ةلزرلا یا ةفحرلا مهترذنا لاقب هنسانعم هلزلز ردعما هدننزو
 دارع ردعقاو هدن هم رک [ ٌةفدارلا اهعبتت ةفحارلا فحرت موب ] هک هل رسک
 ندهفدارو رارولوا تاع همدص رهظم تافولخم "هلج هلکن آ هکر دلوا ر وص هخفن
 ( فاجرلا ) رارولوا تایح ةغلب راح تاوما عیج هلکنا هک رد هيا ةخفن دارم
 قالطا هتمایق مو و نوعکبدایا با رطضا ر وئلوا قالطا هایرد هدنزو دادش

 بر وصت یب هه وب حراش هنسانعم ربح رونلوا قالطا هیر وک و رولوا

 تب هلداونع رشلاو ةمايقلاموبو فلّوم نکل ردشابا هثطخت ییسهنحسن رمشلاو

 هلکلبا
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 لتقف كاح كحورح ردعسا ندلوا یانعم هدننزو باس ( یافذلا ) لادلاق
 رونید هبهضراع ندیا كاله كاچ هدا زو ریما ( فیفذلا ) روید هنتوا

 رونلوا رکذ اعابنا هنظفل فیفخ وهج یو یا فيفذ نوعاط لاش |

 ریس هدنزوب رب دوخای هاالوا كباچو عیرس هضفنبو عیرس یا فیفذ فیفخ لاق |

 فافخ جد و هدننزو بارغ ( فافذلا ) رونید هنفنص نالوا كاج هدنالوحو |
 ( فافذلاو ) هدننزو بانک ( فافذلا ) یافذ فاغخ لاقي رولوا عانا هنطفل
 للب روند هیدراشاپ دوخاپ هبوص هحزآو روند ها هدنزو بارغ

 هب هنسن كحهشالبا هدتنزو بانک فافذو هدننزو بک رد فقذ یعج هنسانعم

 هل رک كنهزمه ( فافذالا ) هب قاعتب قلعتء هب سیل یا قافذ هیفام لاقب رود
 هف “ذا لاقب رد هنسانعم كليا لتف كباج یعورح هدو هلعافم ( ةف اذلاو )-

 ردهنسانعء فافذا هدننزو هلرلز ( ةقذنذلاو )( فیفذتلا ) هيلع نهجا اذا هف ذاو |
 ) ةفذفذو ( ففغخ یا تكتلحار زاهح ففذ لوقت رد هنس انعم فیفخ فیفذدتو |

 (فافذتسالا ) رتخت اذا لحرلا فذفذ لاقب ردهنسانعم كروب قرهنیلاص یک هذفذف
 لهسو نکما یا كل فذتسا امذخ لوقت رد هنسانعم قلو ییالوق كنهنسن رب

 ( فوفذلا ) ایت اذا انا "فذتسا لاقب ردهنسانعم قلوا *یبتمو رضاح شيا رو
 باص-و باتک ( فافذلا ) ردیعسا یسرف كريما مان رذنم ن نامعن هدننزو روبص
 هدننزو عظم ( ففذلا ) اثیش یا افافذ قاذام لاق روند هلبلق یش هدننزو

 ( فلذلا ) فیفخ عیربس یا فقذم مهس لاش رونید ه هنسن فیفخو عیرس
 هل رهصاو تكحوک لوق ىلع رد هنسامعم قاوایصب زود یحواو كچوک نور هل رتصف

 ردهنسانعم قاوا هجزود یبواو هصبلق قرهیلوا نوغوبو وب وس كب دوخاب قلوا
 هتبئرا توتساو هفنا رغص اذا بارلا بابلا نم افلذ فنالاو لحرلا فلذ لاقب

 ( فلذالا ) ظيلغ دص سبیل هفرطق ءاوتساو ظلغوا ةقدق هرغص وه وا
 یعج ردش وم ؟فلذ روند هنبحاصو هنورب نالوا هرزوا هروک ذم تفص ردفصو ۱

 بوربآیثبآ هدننزوفوخ ( فوذلا ) ردندناوسن ءاعسا ءافلدو هلبعع كلاذ رد فلذ
 یشماذا افوذقوذب لحرلافاذلاقب رد هنسانعت كع رونآ هحهتسها ق ران ۲ هعقیص ینراب دآ

 ) ةفهاذلا ) هنسانعم مس زونید هرهز هلبع كلاذ ( نافوذلا ) حیسغتو براقتف |
 هلتاق مس هلاصفو یرسکو ىحف كلاذ ( ناغی ذلا ) ردیف دارو هدنن زو ةفهاد

 یدنلوا رکذ هدنن هدام اذ ناقیذلا باعلو رود |

 دوخای عطومرب لینوکس كنهزمهو یعف كنار ( فأر ) (۰ ةلمهلا ءارلا لصف »)

 فور رولوا فصو فارو ارجنیا افار برش لاقب روید هبهدابو ردیدآ قلموقر |
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 سسس

 ٠ راک ذن ( قازا ذئلاو ) هلیصف كلاذ ( فير ذلاو ) هدننزو دوعق ( فو رذلاو )

 اف ورذو انافرذو افرذ عمدلا فرذ لاق رد هراز اتعم ققا یاس یشای زوک هدننزو

 یتشایزوکو اهعمد لاساذا هنیع تفرذ لاقبو لاساذا یناثلا بابلا نم افاردنو اش زذو

 هتلاسااذا اهعمد هنيع تفرذ لاق رولوا یدعتمو مزال هلنلوا هنس انعم ققفآ ئاي

 (یفراذلا ) رونید هدي ندبا نالیس ندزوک هدننزو ريما ( فیرذلاو فورذملا )
 ةن یر اذم تاس لاق زد قرذم ید رفع روند هع ومد “یر اج هلیصف كيم

 ۰( فارذتلاو ) هدننزو لبعفت ( فیرذتلا ) انیعض یشعیا اناقرذ فرذب وه لاقب
 کود شاپ لصتء ْندن زوک مدآرب هدننزو هرصبت ( ةف رذتلاو ) هلبصف كنا
 قلوا هدایزو هبص اذا دفرذتو افار ذلو اف رذن هعمد نالف قرذ لاق رد هنس انعم
 حراشلا لاق ردزناچ هد هللا هبدعت هدنو دازیا ةئاملا ىلع فرذ لاقب رد هنس انعم

 یدارو تدز یا [ نیسلا ىلع تفرذدق نالادااه ] ههحو هللارک ىلع ثندحقو

 ( یاعذلا ) هيلع هب قرشا اذا تولا انالف فرذ لاق ردهنس انعم كيا لحولوا

 هبوغا ندیا كاله تعاس رد لوق ىلع هنس انعم مس رونید هوغآ هدننزو بارغ

 یا یاعذ توم لاش روید هم ولوا تكناحو هدننزو بثک رد فعذ ی رودبد

 هبوغآ ندبا كاله لاغاق دوخاب هوغآ یخدو هدنن زو فع- ( فعذلا ) قاذ
 هیسک ر رولوا ردصء فعذو لتقلا ةعیرس یا باعللا فعذ هبح لاش رونید

 فاع ذلا قتساذا ثل الا بابلا نم افعذ هفعذ لاق رد هنس انعم كمروحا رهز

 یاعذلاهیفلعح اذانوعذم ماعطلاغ روند هب هنسن شلاق رهز ( فوعذلا ) هايا
 ان افعذ فعذو لحرلا فعذ لاق رد هنس انعم كلوا هلل اصف ( نافعذلا )
 كلا لتق كياج هلل رك كن همه ( یاعذالا ) تاماذا ثااثلاوعیارلا بابلا نم
 ی ردلوا كياج هدننزونسحم(فعذلا لاعیرس هلتف اذا انالففعذا لاقي ردهنسانعم
 كهك وذ كر وب بولیسک قلوص ( فاع ذنالا ) ةغلابم فعذم توم لاقب ردكمد
 یدآ رب هدننزو هح رحد(ةفلعذلا)هدآوف عطقناو رہنایافعذناف ادع لاقب رد هنس انعم
 هب حوطاذا هفلعذلاقی هنسانعم كلا الهو فلت بورد زآ هدهلاضقیرط ربد وخای هدنابایب

 هلبتصف( فذلاو )هدنن زو بانك( یافذلاو) هل دیدشت كنافو یص*كلاذ( فذلا )هکلهاو

 لوالا بابلانم اغفذوافافذوافذ حرج لا ىلع فذ لاقي ردهنسانعم كج لا لتف كاج یجورحم

 عرسا اذا مالا ق فذ لاقب رد هنس انعم كغريد كياج هدشیا رو نهحا اذا
 نوعاطلا هف د لاقب رد هنسانعم كيك بولآ كاج ىدا هراي راسو نوعاطو
 ةثسانعم ةاش روند هئویق یذو ایحو هکلها اذا یناشلا بابلا نم اف" ذ

 ةغل كل فذامذخ لوقت رد هنسانعم قلوب ینیالوق بولک هکلوت هنسن رو

 لادلاق

 دم تحت



 اقلطمو ترفصاو بورغلا ت تند اذا سلا تفند لاف رد هنسانعم قسرارضا
 تنه مه ) فاندالا ( اند اذا الا فزد لاق ردهنسانعم قماح بوشلش هنسن رب

 | شیرلا فنبا لاق رد هنسانعم قفلرغآ یلهنسخ كنهتسخ ید وب هللرسک

 ییعع سعثلا تفندا لاقي رد هنسانعم قعشلغب هفغاب بورارمص شنوک و لقث اذا
 ییهنسخو هتندا یا هتفئدا لوقت رد هنسانعم قمردشلق ییهنسن رو تفند
 سبکی فندم وهف هلقئا اذا ضرلا هفئدا لاقب رد هنسانعم قمردشلرغآ ضرح

 فتدم وهف ضيزملا فتدا لاش رد هنسانعم قفلرغآ هتسخ ندضمو نونلا
 ققلصا بوناق یسهلوقم وص هبهنسن رب هدنزو فوخ ( فودلا ) نونلا عقب
 هاودلا تفد لوقت رونلوا لامعتسا هدنسهلوقم بیطو "اود رثک | رد هننسانعم

 ( فوودلاو ) هدننزو لوقم ( فودلا ) هوحو "اب هتللبو هنطلخ اذا افود |
 لولبم یا قوودمو فودم كسم لا رود هاود شالصا بوایزا هرزوا یلصا |

 لوعفم مسا یریغ ندنسهلک نووصمو ندنوب هدواو فوجا هدیئال قوعمو |
 سواک قعصب رغآ هدننزو نافوط ( نافودلا ) ردشمالوا دراو هرزوا مامت
 قلآ قوح ییهنسن ر هلنئوکس كناهو یحصف كلاد ( فهدلا ) رد هنسانعم

 اریثک اذخا هذخا اذا ثلاثلا بابلا نم افهد *یثلا فهد لاش رد هنسانعم |

 یا سانلا نم ةفهاد ءاج لاقن روید همدآ بيرغ هدنزو هبهاد ( ةفهادلا ) |

 روند هرلهود نالوا هدنامرد بوليرو هلیسس كعرو زاردو رودو بیرغ
 طابتا یلها ردهرق ر هدنسهکلوا هر زج دوخای ماش هدننزو بانک ( یاید )

 یاب كنوب هک رلیدتبا راشعب رونلوا تبن رلحلقو راهود العا هیاروا ردندماش |
 لاعت هنوعب نج ردهبلقنم ندواو |
 ( فاؤذلاو )هل وكس كنهرمهویصف كلاذ ( فأذلا )ل (هةمععلا لاذلا لصف + ) |
 ( نافثذلاو ) هلیصف كلاذ ( نافأذلا ) رونید همونوایشت كاج هدننزو بارغ |
 هدشزو ناصر ( ناضذلاو ) هلی كلاذ ) نافژذلاو ) هلرمسک كلاذ |

 ۱ ) ناشذلاو ( مو نک لاف ) ناشذلاو ( هل دمو مف کالاذ ( نافوذلاو ( 1

 ۱ عقانو رونبد هلناق ےس دوحاپ هعقا " مس هدازو بارغ ) فاوذلاو ( هلاصف

 | هدننزو بارغ(فاوذو) ردهنسانعم كلوا هلناصف( نافآذو) یدنلوا رک دهدنعفوم |

 | ( فآذلا ) ةعرمسب نهج یا فاژذ توم لاقب روند همولوا نالوا هلعیرس لتق |
 | تام اذا ثلاثلا بابلا نم افآذ لحرلا فأذا لاق ردهنسانعم كلوا هلیعف كلاذ
 | فآذنا لاقي ردهنس انعم كهك ود كروب بولیسک سفن هدننزو لاعقنا ( فادنالا )

 یدنلواررکذ هک ردیفدارمو هدننزونافع ردا ( فاغعرذالا ) هدأوف عطقنا اذا لحرلا ||
 ۱ هلاصف (نافرذلاو) هدننزو فرسم(فرذلا) اهیناعمیفتفع رذاق ةغللبالاتفع رذالاق ۱



 هو

 رغا رغا و دا ی نرو ەك ولیئاقو ۳ دا رابنخا رزاصف

 | یناألا بابلا نم انافلدو افیلدو افلو افلد لا فلد لاقب رد هنس انعم كغرو
 | هبورلیا ندهاک رارقو ند روب اط هدکنحو بدلا قوف وهو دیفلا یشم یشماذا

 | انفلد لوقنو تم دقت اذا براق ةبيتكلا تفلد لاقي رد هنس انعم كملا مدق
 | یربغ بوواح ند اروا هدعب بوشود هنسهحور كناشن ( فلادلا ) انمدقنیا

 | هعضوم نع وبن مم ضرفلا نودام بیصییا فلاد مهسلاقب روند هقواندیک هرب

 | ین رلع دآ هتسهآ هتتسهآ هلفلوا کوب رغآ هدنس هقرا هکر ونید هیهسک لوش و

 «دننزو بتک رولک فلدو هدننزومکر روک فلدیمجج هلوارروب قرانا قیص قی
 رفز ( فلدوا ) رونید هب هقا نافلاق ندنرب هللا كوبا رغآ هلنیتمط ( فلدلا )
 ۱ هلي كلاد ( نیفلدلا ) ردل ودعم ندنظفل فلاد ردندن رل هینک برع هز

 حراش ردبا لاصرا هتمالس لحاس یرلنلوا قد رغ هک ردبعما هب رګ هیاد هن وکر

 نکل بودا تب ود رونید ید شخد هرون اجو هدنناب نیس یره وح ۷

 بودا فیرعت زاردو رود یحاص ناویطا ةایح هکیدلاق یدیشلیا توکس ف

 ا د 3 ردشلتنا صیص ب یتغیدلوا یرح كمر دوحوم هد ۳

 اضعب رل ردنا نام هرزوا قلوا ۷ قلب یرلک دید نیفلت یرون اجو هدناد رفم بنک

 ۱ اع ع دل )ریل وقنم یدل روک ید یراق هم هتنلح اوت نگو هرق
 فولد هلی كلاد ( فادلا ) عاجش یا فلد لجر لاقب روند هردارب هلرسک

 فل دنلا ) روند هنشوق لجش وط نالوا زاورب زتو تسح ردیعج تسدنفل
 | نالوا رروب هناربم هناریش هرزوا تنوکسو ردلعافیسا ندفلدنو فالدنا ( فادنلاو
 هتنیه ىلع یشع ناک اذا فادتمو فل دنم دسا لاقی رول وا فصو هن السرا

 لاق رد هنس انعم لوا بصنم هنر زوا كنهسکریاپ كن هنسنرب ( فالدنالا )

 هاب های یرغوط هب هنسنر هدنن زو لعفشت ) فدا ( بصنا اذا هيلع فاديا

 ( یالدالا ) ان دو ىشماذا هيلا فلدت لاق رد هنس انعم ىا بوراوت لر هرز

 لوقلا هل فلدا لاق رد هنسانعم تكلیوس زوس ظيلغو تشرد هل ارسک كنه رم

 فند هب لاقب رونید هنلعو هکل هتسخ نلوک وا هلنیتصف ( فندلا ) حا اذا
  هبنشو درفمو ثنومو رک ذم هدنو روند ب هتسخ یاد فندو مزالم ضیا

 ٹی ات هلسفل وا فصو هدن ر وص کاکی دليا روسکم ین ولو رد رب ار یجو
 | فند ةأ ماو فند لجر لوقت نس ردا تیاعر هنب لص وصخ یعجو هیشو
 ۱ j لاقیف رونلعج و هیئت هد هلندتصف هک رول وا هاکو هک رع فتد موقو
 هنس انعم قم رغا كل هتسخ كن هتسخ فذد و فا دا ةوخا و ناف د

 بوشلقب هءابشنوکو لقئاذا عبارلا بابلانم افندشبرلا بفثد لاقي رولوا ردصم

 قمرارص

 ماعد
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 جات هک ردکع رو هتسها و معالم هکر د هنسانعم فد هدننزو زر ره ( فیفدلا ) ۱ ۱

 قرلوا هدرب یرلفایا لوقیلع قججوا قرهدریص ینزوب رب نیقب هر شوقو یدنلوا 1
 ضرالا قوف سم اذا افیفد رئاطلا فد لاقب رد هنسانعم قغانیوا بولاچ یرادانق |
 رد هنسانعم فیقد هلیرمسک كنهرمه ( فافدالا ) ضرالا ف هالحرو هیحانح كرحوا |
 كالا موجه لاصم و روما ییردیپ هرزوا هسکرب و فد ینعع راطلا فدا لاق ||

 فافدا هدننزو هلزاز ( ةفدفدلا ) تعباتت اذا رومالا هيلع تفدا لاق رد هنسانعم
 بورو زبت زین و فدا یتعع رتاطلا فدفد لاق ردفد امم هدل وا ی انعم هلا

 یانعم هليا هفدفد_ ( فافدتسالا ) عرسا اذا لحرلا فدفد لاقب رد هنسانعم كقك

 یبالوف بولک هکلو هنسنر و فدفد ین٤ راطلا فدتسا لاق ردفدارم هدلوا

 یتسهلوقم هرتسا و لهستو نکما ام یا كل فدتسا امذخ لوقت ردهنسانعم قلو |
 | كلك هنماوقو هنلو شیار و دصسا اذا یسولاب فدتسا لاقب ردهنسانعم كەل ا

 | كنسرا رن هلیفف كلاد ( فدافدلا ) مافتسا اذا مالا فدتسا لاش رد هندسائفم
 لوقت رولوا هدنلکش راوبد هدرخ هک روئید هرلکسموت هدنزرط رونس هدنفارطا ||
 هلیدیدشت كناف ( ةفادلا ) ردهفدفد یدرفم اهدانسا یا ضرالا فدافد انعطق |
 مملع تفد لاقي روئید هرتسع ندا هحوت هج هتسها مدق مدق هنفرط نعشد |

 ا رب هدننزو روبص ( فوفدلا ) ودعلا وع نوف دب شبح یهو بارغ الا نم ةفاد

 یا فوفد باقع لاقب رونید هنشوق لیعشوط ندیک بولیزوس قرهدربص ینزوب
 هکر وند هدکروا لوش هدننزو تدح ( فقدلا ) تطقنا اذا ضرالا نم وند
 ريعبلا یتفد ىلع طقس اذا ففدم مانس لاقب هلوا شعثود هرزوا یرلناب یکیا كنهود

 لوقت رد هنسانعم كلبا لنف لاحملا قو كياح یلوتقم هدننزو هلعافم ( ةفادلا )
 لهحابا هنع هال یطر دوعسم نا فاد ۱ ثیدحا هتم و هيلع ترهحا یا هثتفاد |

 تزرهحا اذاهتنفدلوقت ردهنسانعم هفادم ( فیفدتلا ) هیلع نهحا یا [ رد موب
 ( فادتلا) عرسا اذا لحرلا فقد لاقب ردهنسانعم تیک بوو رت زن و
 لاق رد هنسانعم نونکنب هرزوا یرب یر بودبا هچازم سان هدننزو لعافت |

 | هلینوکس كفاف و ىع كلاد ( ةنافقدلا ) اضعب مهضعب بکر اذا موقلا فادت
 | ندندشاطل ءابه ى هدرا, زوئلوا ریبعت یا زک دم هکر ولید هغو نوا 8

 . كنوأم هلی كرللاد ( فوقدلاو فقدلا ) ثنخم نونأم یا ةنافقد نالف لاش

 هتغابد ناهه یا فوقدلاو فقدلا هذخا لاب رونیدهکلیا ناهه یسیناتح ناقوت ||

 هجان نوا قاروغوا هنسن رب هدننزو رارعشقا هليا همجحم نی "( فاففلدالا ) 1
 ۱۰( تفلاتلا زآ ای قربسل اتسم ها اذا لرل بلا لاقب زد هن سا

 ( نافلدلاو ) هليعف كلاد ( فیلدلاو ) هلنیتصف و هلیوکس كمال و یصف كلاد |
RT O A RESIS TARTS FIFE FRET anan |۱  
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 | (نافسدلا)روتید هبهودكکرا وب یربایسهثج هدننزوروبنز ( فونردلا ) "شوا
 ۱ | یلط هنسنر ندنفرط هسک رب هکرونبد همدا نالوا هدنزرط یعلیا هدننزو ناف

 _ یعجج رونیدهکنوژپ لوق ىلع زدنک ندنکلیدنک دوخای رولب ردنوک 4هدآرب هدننع 1

 ا يج هدنروص و ردتغل ید ناقسد هلن سک کالاد و هدنزو یراکس رولک اسد

 | هوس لوسروایشلا باطب لوسرلا هبشوهو امها نافس دوه لاقب رولک نیفاسد
 روند هکلکنوزپ .هدننزو هفرغ هفسدو هلی كلاد نافسد و ةأررلاو لحرلا نیب
 ردهنسا:عم كمن هللا كاكثوز مدآ رب هل رسک كند ن ( فاسدالا ) هنسامعم هدابق

 | كةمجيم نينو یضق كلاد ( فغدلا ) ةقسدلا نم هشاعم راصاذا نالف فدا لاقي
 | تااملا بابلانم افغد *"یشلا فد لاقب ردهنسانع» قلا قوح یهنسنرب هل وکس

 | روئلواقالطاهبسک نادانو قجا هدننزو ءارج ( ءافغدوا ) | ربك اذخا هذخا اذا

 | ءاقج رب هکرلربد اراقف اهدلو اغ دابا ای اکا هدنراکدلبا نیمخ یمدآر رلب رع

 | بویلوا نکع دارم هکرد هنسانعم بنذالو هل سار الاثش اهدلو ردهحار هتروع
 | قالطا ءافغد هتروع قجاو ردکعد هلا فیلکت هنسن جراخ ندنفاط رباد و

 | (فدلا) ردینبم هنغیدلوا سرادا ندنکیدلبب یلیکو نزو بویلوا یوطوا كنلا
 || لاقب روند هنزو كناي لوق یع هنناپ كنهنسنره هلدیدشت كنافو یھ کالاد

 هلاه ردهانعم وب ید هفد هتعفص یقدلاوا هیبنح ىلع یا هبفد ىلع بلقت تاب"

 | ماتاب یبهنسنر رولوا ردصم و ردیدآ عضوم ر بی رق هبهکم نیمرا نیب فدو
 | هلس اسا اذا لوالا بابلا نم افد *یثلا قد لاق هنسانعم قهرواص هباوه بولا |

| 

 یک روئس نالوا هدنسناوح كصراو كنلموق ضرالا ا لءرلا قدو هنسنو

 ۱ بو رو هحهتسهاو مالم یف هود فیفدو فدو ردبرلناب هک ایوک روند هکسموت

 های هحاب اقلطم و انيل تراس اذا افیفدو افد لبالا تفد لاقب ردهنسانعم كمك

 فو رعم زاس فدو افیفح یشم اذا افیفدو افد لح رلا فذ لاق ردهنسانعم كعروت

 | تغل هلی كلاد هدنوب راردبا ریبعت رهظء هدرلهاقناخ هنعونر و هرباد هکر دیسا

 ینرادانقشوق فدو ردندنیئدح یفوفدلاریصت نب دجا و رولک فوفد یعج ردالعا
 [ فصامال فدام لکؤب ] ثیدحا هتمو رولوا هدنلاح ناربط هکرد هنسانع« قغانبوا
 بولوا لوک ام یم كرلشوق نالوا ردانبوا ینرلدانف نکراجوا یک نی ر کوک ینعب
  تیدحوب ردلکدلوک ام كراناچوا كرەدبا طسب بویءانیوا ینرادانق یکر فصو رسن
 ۱ دوب هلیصف كلاد ( ةفدلا ) ردشثمهلیرابع [ فصام لک اتالو فدام لك ] هدا |

 ۰ کیا كنصعم یعب هاتماص یا فعلا اتفد هنم و یک فد روند هنزو دوخاب هناي

 | فعلا اماصابهو نینفدلانیام ظفحالاق ردبرادلح ندا هطاحا ناي یکیا یسهفد

 ردنرابعندنرلب رد قجهروا قاموچ هدنفرط ییا كلواط لبطلا اتفدو ها
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 | هبانم فیخ یخد وب هدننزو لاعتفا ( یابتخالا ) نیت مهلزا اذا موقل ليلا
 ) ةفيا ) هلزنف ىنم فیخ ىتا اذا جاحلا یاتخا لاقت رد هنسانعم قفوق بول
 ( فيلا ) رونید هنغاتب نالسرا و هنسانعم نیکس رونید هغاحص هدننزو هرم -
 رقج کروند هذلوا هايس یزوکرب و لوک یزوکرب كناوډ راسو تآ هتک

 ۱ زود هغلوا شیک ییلد ىس ڭىەقان و یالغ یرکذ كنهود و روژاوا رییعت |

 تناک لدا فیخ !سرف لاق روند هب هباد نالوا هرزوا روک ذم فصو (فیال )|

 روند هبهود نالوا كوي ییلد تان و هادوس یرخالا و ءاقرز هینبع یدحا

 قوخو هلدمو رک ایا رولک فرخ یعچ لیلا حساو یا فبحا لچب لاق

 دواب کیلدنسهع وارد وم كغبخا هدنزو ءارج( اغا )ا تک 8

 شق راع بوس وس ېک ,هسیک هلغل وا رس دوس یس۶ لوقىلع روند هب هفان لو یسیرد |

 هفناتط فلتحم هلیصف ك٠ رمه ( نایناا] رولک تاوافیخ ییجج روند هننالوا

 ردلمعتسم هل سهي عجو دوا ندنسانعم فيخا سرف روشلوا قالطا هب یناسذآ

 هراتبش اد رق نالوا هفشد یرارد و 3 یرلانا و نوغلتح یا فایخا سا: لا لاق

 | یرلردامو ربیرازدب و نابعالاونب هرلنلوا ریراردام و ردب هکهتن رونلوا قالطا
 فایخا ةوخا لاقب رونلوا قالطا فابخالاونب هرلنوب و تالعلاونب هرلنلوا هفشب 1
 فیخ لاق رد هنسانعم قعوق هغانوقر ( فییخلا )ىش اپ الا و ةدحاو مهما یا

 صکتاذا لاتقلا نم فیخ لاق ردهنسانعم قانع ندکنحو الزنم اولز اذا موقلا
 لع ا مالا فیخ لاق رد هنسانعم كما عیزوو قبرغت موقلا نیب یهتسنر و

 لاق ردهنسانعم قلغاط رتا نوزوا نالوا هدنرلقلارا رشید و عزو اذا لوهحا
 هکنرندکتر هدننزو لعفت ( فیخلا ) تق رفت اذا نانسالا نيب ةْللا روع تفیخ

 هدنزو دجا ( فبخا ) ریغت اذا اناولا فیخ لاش رد هنسانعم قلوا ربغتم

 ردن دیا

 الوقف یدنک ا هود هدننزو رار عشقا ( قاغعردالا ) )+ لادلا لصف (

 لبالا تفعردا لاش ردهنسانعم باوك هلتعرس لوقلع فک بوایکح یرغوط

 . هلغاوا تغل هلا همججم و هلمهم لاد هدام و تعرساوا اههوحو ىلع تضم اذا

 نو 5 لہصقتلاب هداروب یزاضخا هل را شا هندتغل هدنلصف هیعجم كن 3

 لاق رد هنسانع» قمراو ورلیا بولیهت ندرواط هدکنح فافعرداو را و ه

 هلیس هسیفب لعاف ےسا ( فعردلا ) فصلانم لتثتسا اذا لاغلاق نالف فع ردا

 یا نوفع ردم 4 لاق روند هناویحو ناسنا ندیک بولیکح هنلو یرغو

 ۱ بناج لوقىلع هباج و فنکو لظ هدننزو قرص ( فردلا ) مه ریس یف ن داق

 رجا يحال ء نموا 2 هغنک یا نال فرد تحوه لاقب زد DEE هیحان و
 بیس سر ياام احم سم امن سی نم سا را ر



 ۱ لوق ىلع FREE لاب ندناوق هک ردهبحر شملکید ندننشدم ردنیشیم ( ةفاخلا ) | (

 هکرد هرغص ندنیشیم هيبش ههطبرخ دوخاپ راراقاص ناب هنا هک رد هطبرخر ۱

 . هدننزو لوقم(فوضلا ) رولیغاص لاب هنجا بولیئوط یرقوب یرلزغآ یک هسک |
 بویلوا فوم هسغنف قدرط هيف فا یا فوم قد رط لاش روند هر جقروق

 فصو هقب رط هلفلوا لح یرلکحهدیا قوخ نده رط عاطق كليس ءاسنا هکلپ ۱

 . لافب ردکعد یمدوق روق ردلعاف مسا ند هفاخا هدنن زو بیج ( فیخلا ) ردشلوا |
 فخ طاح لوغت و روئلوا قالطا هن السراو هبلا رظنبنم فاخا اذا فیخم محو |

 هفوخلاق ردهنسانعم ققق روق هدننزو لیعفت ( فیوخلا ) كيلع عقبناتفخاذا |

 رد هنسانعم قلق جقروق یهسکر ای ییهتسنرب فی و هدندنع رلضعب و هفاخا ییعع ۱

 | كل اديب وق روق هدننزو لعفت ( فوخلا ) سانلا هفاخم لاح هریصاذا هفوخ لاقي
 | ردامعتسم هنس انعم كقلمكا ؛ییشرو هفاخاذا اقيش هیلع فو لاقب رد هنس انعم

 هلا نو لاقب ردلسکا هلنلا هتسهآ هتسهآ قرهقروق ندنفارطا كنآ هک ایوک |
 ۱ رواس هدننزو باح( فاوخ)[ قوخ ىلع مهذخیوا ] یاعتهلوق هنمو هصقت اذا

 | مهفاوخ معلاقب روند هباغوغ و دایرف و ویرغ فاوخو ردیدآ هیحا رب هدنساضق |
 | هناسنا قلقوح و ردیدآ یلبح تاب فو هدننزو ناصر ( ناغیخا ) مهننع یا

 | طوطخ یراص و قآ لوقییع روند ههکرکح شمالزود یرادانف زونه و روند |

 | نود هغالزق بونآ یبیراص دوخاب هايس یلوا نول دوخای نالوا هحالا هللا هفلتخ
 فیض ( فیخا ) روید هنب رانلوا لوزرهم و لزق لی وب بولوا یردلب دوخای |
 كنس هع كار وط و ةيحانن یا فیخ اون لاش رد هتسانعم هیحا هدننزو |

 همسر رد یس كنهقا هصاخ دوخاي هنسهبحات و بئاج ر تكنسهع دوخای هنسب رد |

 هنر نالوا نلاق و كب بولوا شنا كاط و روند هنفالغ تنی واچ هود و روند

 شقو و شنیا ندنس هروب كغاط و روند هنبرپ كسکوب كنسیدنفا وص و رونید
 هدفگمو لحس یف ءافراو طوبه لکو»و فیا اول لاق روند هنر نالوا

 هدانم روند هر ضاب نی زوک هدغاط هايس نالوا هدنسهفرا كنغ اط سبق وا

 نوهغبدلوا هیحا ر ندانم دوخای ردنشلوا قالطا ایدشت 1 فیل ریە ن

 هدنب رق ناغسع ( مالس فیح ( یدنلوا هست نوععیدلوا عقاو هدلبح نماد دوخای

 ردهدلب رب هصغاشا ندهروبنم دلب هليصف كن, عو كنون )ا نف رد هدلب رب

  ردعضوم ر (لببا فیخ ) رد هداب رب هده غا ندنوب ( ریفنا یذ فیخ )

 ۱ ردهنسانعم قم و بواک هب هانم فیخ نانلوارکذ جاعح هلل رسک كنه ریه ( ةفاخالا )

 بولک یبوص لیسو هلزنف ی جم فیخ ییا اذا لصالایبع فیخاو ج الا تاخا لاقب

 ۱ فاخا لاقب ردهنسانعم كم سا هو | كغاط ی یرانلوا نک هدنسد روط خط ۱
 نو ۱
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 روند هب هراب ر ندنس هل وقم نوعلو جرت شلسک هل رسک كناخ ( ةفنلاو )

 بالا نم افون نالق فو لاق رد دنن اتم قاراط هدب زو دوعق ) فونحلا ( ۱

 لیصا( فیت" ) روند هراهناثنو رانا هدننزو تیک ( فتقب۰) بضغاذا الا
۳ e 
agers يجمس عصب PRE 

 بارع ( فانشلا ) یدبا 4 ورتمو .فلاو یرابخاو یعیش هک ر دیس هبنک كنا |

 ےقعلاک عقلیال یا فان لج لاقب رونید هبهود كکرا نایلوا لود الصا هدننزو |

 نیک !هدنلا كلذک هلوا نوط. هحوبا یثآ هدنلا هک نود هیمک لوشو نانسنالانم |
 هدب ىلع بیال ناک اذا فان لحر لاق رولوا زل وا روغوا هدنلا هک هلوا نکوا
 دوخاب سک وک هلنیتعف ( فتا ) عرزلا نم هج ایامو للا نم هرأي ام
 بابلانمافنخ هرهظوا هردص فنخ لاقب رد هنسانعم قص یناجرب كنکک هقرا

 یا فتخا رهظوا ردص لاقب ردفصو ( فنخالا ) هیبئاج دحا مضهنا اذا عبارلا
 هب هنس قح هلوا ایصساو مرش ثعاب هل مسکو یصف كناخ ( ةفنخا ) فنخ هيف
 هلیئوکس كواوو یحصف كناخ ( فوا )هنمیعسبام یا ةفنخ ىف عقو لاقب رونید
 (ذغیاو ) هلیحف كيم ( ةفاغلاو ) ردپ واو یلصا هک هدننزو فیح ( فیاو )
 لاقب ردیلباشم نما هک رد هنسانعم قغروق یدبا هفوخ یلصا هک هلب رک كناخ

 لاق حر اشلا لاقنما د عبارلا بابلانم ةفيخو ةفاحو انیخو افوخ فاخم یفاخ

 لاقب هدننزو فنع رولک فیخ یعجرونید هبوقروف رولوا مسا هفیخو هنمو هفاخ
 هنتسانعم لتف فوخو فوا نم ناسنالا اهبلع یلا ةلالا یهو ةفیخ هنذخا

 برحو لتقلایا [ فوخا نم یشب مگنولبنلو ] یلاعت هلوف هنمو ليف ردلمعتسم ۱
 تیار د و عو [ فوخا ءاج اذاف ] یلاعت هلوق هنمو ر دلمعتسم هنسانعم لاتقو

 ر دمیاش هدناسلره ریبعتو و ردیمزال تکلتب ققروق انداع هکردلمعتسم هنساتعم |
 هکم رفروق خد هدرغناسل هکهتن رونلوا ارحا هنسارح عالطاو لع بلاغ نظو عقوت |

 [ ازوشناهلعب نم تفاخ ةأرماناو ] یلاعت هلوق هنمو رد هدزنابز یرببعت هلوا هلوش |
 هکردتنل هدنظنل فوخ فوخو لعیا [ افنج صومنم فاخ نخ ] یلاعت هلوقاذکو
 عب اکا یرلزغح زق برع روئید هناینخ» یمرق شید یک میره ریعن هیصت |

 هدفخروقو هدشتفروق رونلوا لامعتسا هدهبلاغباب فوخو راروذیک بودا تیز |[

 هتبلغ یا هنلفک هتفخف هتفواخ لوقت رد هنس انعم قلوا بلاغ هدشراب نالوا |

 فوخییج روندهمدآ یبوقروق ( فئاخلا ) ردلوقسهلوا باب هداعلالع فوخااب

 هتسانعم نوفئاخ ردعج مماو لوق ىلع هلیئوکس كواوو یحصف كناخ رولک فیخو

 فوخلا دیدشیا فاخ لجرلاقب رونید همدآ یجفروق كب هدننزو لاح ( فاخلا ) |
 ردلفح ید قلوا تفص هدننزو لعفو ید واست یلصا هروک هنا تحراش
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 | بيقلت هللا o هكا كنا اردا اشواط رک دگر تک :رادقبز ۳ یدلوا ن اباتش

 ۱ عو دیص یناشواط لوا هلک ر کسا هلب ندنهسکا كو رع یند ماعو یدلیا
 | هلکلناا و زراو عامشنا ند هیح بویمقح ریعو یدلوا بقلم هلا هخاط ندنکیدلزا

 | هدکدنرکس هلتعرمس بوقح ندنرل هسکا ید یر هدلاو و .یدلوا بقلم هللا هع

 هف دنخ درب وب ل ید ند زکبقع هلکلیا لاوس ود سرد ءفددخ هب هرین سایلا

 ردندناور دنا نوی نرنیسحو یدنلوا بیفلت لا فدنخ ندنکدد مداک هللا

 هدننزو هحرحد ( ةقدنللا, ) ردرکذ بحاص نيثدخملانيب ندنخلا یتغلادبع نب دو

 هنر یرب ینرلقمرب كراقایا هکر دکع روب هنوکرب ندشپ روب نالوا هللا اداو مارخ
 لا ردنزابعندکع رو هلک ورا هزرطر كر هربدنودینرلزابط ءقجاینرل کیو و
 رتتلا ن ۰ وهو او قرس a هیمدق بل و اجاقم یشع نا وهو هف دالا یش

 روید ه یراق كور یر هعو ناغششو یربا هدننزو شرمجح ( فرضنا )

 فرطنخ ( فرظنفا ) رونید هب یراق هخوق كن هدننزو فرضنخ ( فرظنذا)
 رارد هانعم ر فرظنخو فرطنخو فرطذخ لوق ىلع ردیف دامو هدننزو

 نالوا نون روب لوق ىلع روند هلانک رتک نایمارب هشيا هدننزو ریما ( فینذا )
 ضیا بو وا نت دا ًادرا وهو فینخنم بوت هل لاق روند هنن و ناتک قا

 هدننزو بتک رد فنخ ییجج هلت ناعم قب رط روند هلو نانک نم ظیلغ

 حرم یا فیئخ هب لاقت روند هطاشنو افصو رورس نالوا هرزوا هحو طارفا و

 هب هقان نمودن وا د ردتنل هدنظفل فیلح روند هندلآ یعنلوق كنهفاو طاشنو

 :ککرزو هودآددننزو باتک ( فانا ) ةر دف يا :فینخ قا لانش روند
 ندرالو لوق ىلع كع رو در هردنود یرغوط هفرط هرشط ینرلنابط كنب رالا

 یریلکلب كن هود ضعبلا دنعو رد هنسانعم كمرب وج ندرالوب یتنورپ هلغماغشوخ
 كبك ار ینشاب نکردرکس یعسق هاد دوخاب قلوا مالمو كشوک بوبل وا ولتبالص

 ىف بلق اذا یناثلا بابلا نم افاثخ ربعبلا فنخ لاق رد هن دانعم كيکس هتف رط
 ةلاما وهوا هغاس راق نیلوهوا مامزلا نم هفنا یولوا هیشحو ىلا هدب فه ریشم

 كمك ی 4 وقم ینواق جاعاو جرت فانخو هودع یف هس راف لا ةبادلا نو

 سیو فا یعسق ناوسن و هعطق اذا هوحو جرالا فذخ لاق رد هنسانعم

  تفنخ لاقي ES بوروا هنبراسکوک هلب رللا یشا ندنتلاح یمهلوقم

 ۱ 7 هدننزو روبص ( فونخاو ) ( فناخا ) اهدي اهر دص تب رم اذا ةأرا

 ۲ لجج لاقب هدننزو بثک رد فنخ یجب روند هبهود فصتم هللا فاثخ نالوا

  دوخنالوا هداوه ینورب تناخو فانخاب فصتم یا فونخ ةقانو فونخو فناخ

 1 رزناصف ( هفنخا ( اربک هفناب عاش یا فناخ لجر لاقب . روید E و نيب
is سس 



 . هنفلخو ردب واسم یرلعجو درفمو ثنومو رک ذمو ردشملوا هدایز نوعا هنلابم |
 كناخ هک هفلخو هفلاخو فلاخ هک هتن ردلمعتسم هسانعم دیدش ینالخ ةانفلخو ||
 فلاخ و ةانفلخو هنفلح هقلح ىف لاق ر در اامعسم هاتم وب رد هلیعص و یر ۱

 نالوا سان رع هدانم هدننزو دعقم ) فلا ( لی دش ىع فالخ یا ةفلخو ةفلاخ و ۱

 لاقب روند همدآ زرغگ و نیقشاش هدنن زو دف فقالا ( روئلوا قالطا هرللو 1

 ذغدق ( فنلخ ما ) ؟؛قجیا ةنفلخو ففلخ ةأرع لاق و قجا یا ففلخ لحر |

 ( فاخلا ) رونلوا قالطا هیامظع ةيهاد دوخای هبهبهادو تفا هدنرلنزو بدنجو ||
 هفلخو فلخم هدنشّوم رونید ههود شعثواص یدح شمراپ یی وزا هدننزو نسحم ||

 هب وریک ( فیاخلا ) كلذك نكت ملم تحقل اهنا مهل ربظ اذا ةفلخم ةقان لاش |

 اتفلخ اهتم رص اذا هتقانب فلخ لاقب رد هنسانعم قلغب بوراص ینرب ندنر هع |
 هلعحاذا انالف فلخ لاقب رد هنسانعم قلق هنیلخ هنماقم یدنک یدآرب و ادحاو |

 اذا موقلانع فلخ لاق رد هنس انعم كلوریک هدننزو لعفت ) فلخلا ( هتفیلعت ۳

 دنعموقلا تفلتخا لاق رد هنسانعم كلبا تفلاخحم هنب رب ىر ( یالتخالا ) رخات |

 تكیشدا هدهاعم هدننعت تكمروک زوما كنسهناخ یرخآ هدکدتک هئاس یسر ۱

 باغ اذاف هرصاب اذا هبحاص فلثحا لاق ردن وا تک رام یساتب رد هننسانعم

 ( فیلخ ) هدننزو درص ( فلخ ) هدننزو هنیفس ( هفیلخ ) هتجوز ىلع لخد ||"
 رونیده هقا ولدوسكی هدننزو لدنج ( فا ) ردندلاجر *یماسا هدننزو رب ز

 هراکدای رروب ینالوب ینلاص یشان ندندوحوو ربک هدننزو روبئز ( فودنلا )

 هدننزو جرب ز ( فدنخ ) ارطب و اربک هبشء ف رتضتم یا فودنخ لاق ر ونید |
 یدا یس هحوز كرضم نب سايا هکردیبقل كنوئاخ ما نارع ن ناولخ تف لبل ۲
 ینرا هو د سالا نوکر ر دشملوا لصاح یرالغوا ما ریعو مامو ورع ندنشارف ۱

 هفانک او فارطا بوکروا ندناشواطر رلهود نکردا یعر بورتوک هغالتوا ۽

 ندنبسهقرا كناشواط لوا بودبا جورخ ندههخ ورع نامه رلیدلوا هدنک ار

 ۳۲ ) 1 ثلا
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 رونلوا قالطا هحاجح گدو زا نالوا هدانم :هدناف رع برق هلتفاضا ا (۱ انم ةا |

 ( ةانفلطاو ) .هلیصف كمالو یرسک كياخ(ةنغاشا و ) هدننزو هحطب ( ةغيللا ) |

 رد دئاز یرلنون كن هربخا هغیص ییاو یالطا ریثک یا ةانفلخو ةنفلخو ةغيلخ

 هړهقج هرکص بونلوا سايق هبک ادتا هکرونید هبهقا لوش هفلخ لوق ىلع رونید

 درآ كن هقد و مه روهظ ءارو اه ولخ اذا مهلاقنا | وفلخ لاش رد هثس انعم قموق

 . و و همفلح ناک اذا االف فلتحا لاقي رد هنسانعم قلوا یسهفیلخ كمدآربو قشا

 ندناراب ییاو لایا هت راض اذا هالفنا تفلتخا ناق .رد هدلیاتعم تان )۵

 در بسم مس هوم رس



 هزات می و هناکم لعجف * شه بهذدق ناک اذا هسقنل نالف فلخا |

 لإ بوريص ندنيقو هفلخلا جرحا اذا تالا فلخا لاقن ردهنسانعمقمرقج قازیب هزات

 | هدي یوها اذا نالف فلخا لاقب ردهنسانعم قوص لا هجم نوجا قمرقج |

 | هلغاوامناهکنا ناشفا بولک هنتسوا تنی رک ذ یضاب قیساق كنهودو هلسبل فیسلالا |
 | لوح اذا ریعبلا نع فلخا لاقب ردهنسانعم كليا فرطرب بوریص هبهنوا ندنراهباخ
 | وریک یهسک رو هلو سبتحاف هلیسهبقح باصا اذا كلذ هییص یلیاع هلعحف هبقح

 | ی هنسن ندیک وهفلخ ىلا هدر اذا انالف فلخا لاقب رد هنسانعم كمریوج هنسهسک | |

 | کلوا كشوقو بهذام كيلع در یا كيلع هلا فلخا ل وقت رد هنسانعم كما در

 | انا رئاطلا فلخا لاش رد هنسانعم كفلیو ندیکی هرکصندک دلک ود یرلیوت

 | فلخا لاق رد هئسانعم قعشلغب هغولب نالغواو لوالا هشیر دعب شیر هلجرخ

 ۱ فلخا لاقي رد هنسانعم كالا فیعص یلیلع جالعو ءاودو لا قهار اذا مالغلا

 | رارکت یروغو یشا ندننیدغوط هلکملکح هرک رب هقانو هغعضا اذا االف *اودلا
 ۱ ةرع ت ان هقانلا ىلع هداعا اذا لعفلا فلخا لاش رد هنبسانعم كلبا هداعا

 | هلحال فلخسا لاقي رد هنسانعم كمکح وض ندوبق ید وب( فالخسالا ) |
 | لاق رد هنسانعم كيدا ماتم اقو هفیلخ هنر یدنک یهسک رو ءام قتسا اذا |

 | ( فولثاو ) هدننزو هرادص ( ةفالخا ) هل ةغیلخ هلعح اذا االف فلخسا
 | هنالخ مالغلا فلخ لاقي رد هنسانعم قلوا نفع و قجا هدنزو دوعف

 | كنب رد مدآ رو ةفلاخ و فلاخ وهف قجا ذا لوالا باسبلا نم اف ولخ و

 الف فلخ لاش رد هنسانعم قعیوق فلاح اك او ربغتم ندنراوطاو قالخا
 فلخلاش رد هنسانعم قلوا یعهفیلخ هدنناغاخ كمدآ رو هنع ریغن اذا هيا قلخنع

 گل سعش ا 2 ىدى كمالو من زوباتک (فالخلا) لها ةغبلخ راصاذاانالف

 | لیس ردقحهلوا یرلکدید دوکس مقلاصودوکس یضلب ردمسا كعون ربندنجاغا دوکسینعی
 | ندناتولیصبقهغاربط هس رولوایس رن ریغ ندنک وکه لکمروتکب وکو سندنحاغا ی وص

 | عطوم كنا رلپ دليا همست فالخ نوچکیدتب بوئوط ندنرب یربغ كنکوک ینعب
 | هفلاخ لاقب یک تغلام رولوا ردصم ندنناب هلعاافم فالخو روید هفلخم هنناب
 ۱ هفلاخو فالخو هنسانعم صیمقلا ك رونلوا قالطا هنکی تاک لءوکو افالخوةغلاخم

 | كلبا ددرت اکا هدنن تیر ینمزاولو روما كنوناخ شک هناب یوز مدآرب
 | شقک هناس یبوزو اهحوز باغ اذا اهینأی یا .ةنالف فلاخ وه لاقب رد هنسسانعم

 ۲ باغ یلا اا فلاخ "لاق ردهنلسانعم كمردتا تمزالع هرخآ لس ینوناخ |
 || دوك ناثلوا رکذ هدننزو هدسأم ( ةغلخلا ) اهمزال اذا رخا عنسوم ىلا اهحوز
 ۱ هن سانعم لزم ر د هغانوقو هنسانعم قب رط رونید وب و روند هر تبان

 ءاي سرم
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 ردغاسم قالطا هفیلخ همالسا هاشدا نالوا هدفتص ویو مالسلاو ةولصلا هيلع
 هفلخ لاقب رد هنسانعم قوا هفیلخ همدآ رب هدنن زو هانک ( ةفالخلا ) یهتنا |
 هب ر هفلخ لاقب ردهنسانعم كما هفیلخو هنفیلخ ناك اذا لوالا بابلا نم ةفالخ |

 قباذا هفلخ لاقب ردهنسانعم قلاق هبهرکصند هسکربو مهیلع ةفيلخ ناکیا هلهاق |
 اذا هيا ناکم فلخ لاقب رد هنسانعم كمعک هنماقم یردب ارصح هکر و هدعب

 ةهک افلا تفلخ لاق ردهنسانعم قلوا لدو فلخ هنر یربو هربغ نود هبفراص 8

 ( ةفولخلاو ) هدننزو دوعق ( قولخلا ) اننوعو الد یا افلخ تراص اذا انضعب اهضعب |
 فلخ لاق رد هنسانعم قلب هعار هقشب ب ولوا ریغتم یس هحار نغآ هللاه

 ه روك هتنای كحراش هنحار تربغت اذا لوالا بابلانم ةفولخو افولخ مئاصلا مغ |

 یسهحار دوخای یمحط ید كنسهلوقم ماعطو دوسو ردیرتکا هدماص مغ حار |
 دسافو هتساروا همعط ریغت اذا ماعطااو نبللا فلخ لاق رد هتسانعم قلوا ریغتم

 رد هثسانعم قغ هرابو هغاطو دسف اذا نالف فلخ لاق ردهنسانعم قلوا هابئو

 هلرغآ یخدوب ال رسك كنهرمه ( یالخالا ) لبجملا دعص اذا لحرلا فلخ لاق |
 هنمو هتحار تریغت اذا متاصلا غ فلخا لاقب رد هنسانعم قملوا ريغتم یسهصار ٠
 یسهحار دوخای یمعط كنس هلوقم ماعطو د وس كلذک یفلل ةفلح یصخضلا ةم ون |

 قتریو هتحاروا همعط ریغت اذا ماعطلاو نبللا فلخا لاقي ردهنسانعم قلوا ريغتم |"
 وص ندویقو ها اذا بوثلا فلخا لاقب رد هنسانعم كلا حالصا بوبام یو ||
 تكمر و لد و ضوعو مه هام قئسا اذا هاهال فلخا لاقت رد هنساعم كمکح ۱

 ضوعهنیرب یک یردامو ردب تمدآرب اربخ كلو كيلع هللا فلخا لاق ردهنسانعم

 هلآ ناک هلیسهنیص یال رونید كيلع هللا فلخ هسلوا كاله یسهنس كحهیلک ق
 هلا همه و ری دوخاب اربخ كيلع هللافلخ زسهیمه كلذک هنسانعم ةغلخت كيلع 0
 هللا فلخا هسیا نکع یضایتعا یک لامو دلو رکاو رونبد اربخ كلو كيلع فلخا |[

 هک رلیدید راضعب و سهره رل رد كل هللا فلخو هلا همه را رد كيلعو كل |
 فلخ وبشاو ردزاجیخد هدنک اله هنسن نکع یضایتعا یک دلوو لام كيلع هللافلخ |
 كلبا دعو فلخ فالخاو ردرئاج كلك هدننزو عني قرهلوا ذاش یعرانعم كنظفل |
 قلوب شلتا دعو فلخ یبهسکریو هلعفمو لاق اذا دعولا هفلخا لاق ردهنسانعم

 رابعا لربع ی عب موو افلخ هدعوم دحو اذا االف فلخا لاق ردهنسانعم

 او ییدحو رطع ارب ز رد هنسانعم كلا باعا قلقاروق بکاوک وت یرلکدلبا
 كمدآربو رطم اهبف نكي رف تلحا اذا موجلا تغلخا لاقب راردبا دانسا .هبکاوک

 لاقب رد هنسانعم قلق لدب و بسک ینرکید هنب رب ه هرکصندقدلوا عياض یبهنسنرب |

 رر ر فول ا ماکحا یا راهی ندشار افلخ ردمالسا هاشداد
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 تقطاول ] هنع هلاضر رع لوق هنمو حراشلالاق هنسانعم قلوا نیشناجو هفیلخ ۱

 هکر وند و قبصف هدنز رط هرد لوف ىلع رولوا ثیخاو دشا دروق ,یالب نالوا

 كبو روئلوا قالطا هلو افلطم دوخای نوسلوا هدنرب راس كرکو هدنسهرو

 هنب ر یز یرلحوا ییا بونلوا قش ندنسهنرواو ر وند هقوا ولنرف نیسکسک
 كنلج عضوو هافرط لصوو هطسو قش اذا فیلخ بوث لاقب رونید هزب شغکا

 یهو اهفیلخ موبق ةقانلابکر لاقب هنمو رونید هبهقان صوص هننوک یعنکیا
 كنعوجحم روید هدوس نالک هجدرآ زوغآ ندهعو اهحاتننم یناثلا موبلا یف هقانلا
 كنه رقر و تكغاطر هدننایم نم هلا هکم فیلحو هدننزو بثک رد فلخ یعج

 ديش ةقانلا افیلخو روند هن وئاخ شعفراص ندنفرط هسکا یتحاصو ردبپسا |

 هنب راقنلوف یک یمهو كنب رهوج هسخوب رونید هنتلآ ی راقتلوق كنهقا هلیسهینب
 هعظعا ناطاس فیلخو ردلقا ندهدیبع وا هدو یرهوح هکر بد حراش نغد

 هکردیعسا كغاطرب هدهکم هدننزو هنیفس ( ةفيلخلا ) یک هغبلخ رونلوا قالطا
 دوحاب رداع یراصنالا یدع ن هغیلخ و ردهلاوحو قرمذ« ه رزوا ربیک دایحا

 طایخ نب ةفيلخ و هفیلخ واو نیصح نب ةفيلخو بعک نب هفیلخو ردهفیلع هلنیع
 یعج ر وئلوا قالطا همظعا هاشداب هفیلخو ردرلئدحم هفیلخ نب رطفو ی رصبلا

 هکهغیاخ هروک هنناب هصالخ هدریاصب كغلژم هدننزو ءافرظ رولک ءافلخو فثالخ
 هاشدابیدنلوا لاخدا اه ةغلابم یدبا فیلخ یلصا ردلعاف ین روند همظعا هاشداب
 ار ز رد راج ید قلوا لوعفم یعع و یدنلوا قالطا ن وحبدلوا نیشناج هلوا

 ةصاخ هفیلخو رولوا هيما ءاهو یدلیا هماقا هنماقم كنیکلوا العو لحقح ینآ |

 هرزوا ؟افلخ هلب رابتعا یصاخ فصو د وخای یبصا رلضعب و ردیفصو لحجر
 فئالخ هدنعجب هلرابتعا یظفل رلضهب و ریک ذتناب ءاغاخ هلث اولاقو رلید ردنلعج

 فئالخ ثاژو فئالخ ةثلث لاقیف ردزماج یینأتو ریک ذل هلددع هدنروص وب و رلیدید
 لامعتسا عقوم لصاو ردعجار یزاوح رده فلتخم قالطا هللا ةفیلخ هلنفاصاو
 منا

 هاش دار

 ۱ ر ونید هبارشو ذي شلزو رو شکاو روند دمدا 3 قجاو اتباع

 | لامعتسا قرهلوا مسا هنسانعم فالخ( هفلاخوفاخو) [ نیفلاخا ع» ] یلاعت هللالاق |

 | نکچ وص ندویق دوب هلیسهینب لعاف مسا ( فاختسلا ) رک ذیس اک ر ونلوا |
 | هبسکر رد ردصعم ه دنن زو یصیصح ) ییلخا ( 4:تهانعم ءاقس روند همدآ |

 | هدنغلارا غاط یا هدننزو ريما ( فیلخلا ) ةفالخلا یا [ تنذال ینبلخلا عم ناذ الا |

 | هد رویم لحاریز هعبض یا فیلخلا عذ مهلوق هنمو رونید ههرد دوخاپ هلوب نالوا

 ۱ هل رک روید هل و نالوا ه دغاطو ر ولوا عفدنم هرشط هل دش و I نداروا وص
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 ( فیلخ )رکذ اک هدنسناعم عیج ردعچ ندنظفل فیلخ فاخو هرهب ال بذک |

 ٠ هلی كناخ( ةغلخلا ) ردشبداحا "یوارندنیعباتعبن هبقعنب فیلخ ردنداعسا هدننزو ریز |

 هبلاق رونیدهغءان وب ردهنسانعم تهالب و قجو برعیاهفلخه لاقب رونید هب هصیقنو بیع |
 فالخ یا ةفلخ ماد لاقب .رد هنسانعم هفلاخو فالخو هنع یا مرهلانم ةفلخ ["
 رونید هنسهیش و هنکوص یمعط نالف هدقامط لک الا دعب كنمعط ماعطو ةفلاشو |

 درص رد فلخ یعجچب هعط رخآ یا یفقف هنم ةفلخ تيقو ماعطلا تلکا لوقت ۱

 هب لاق رد هنسانعم تهالب و قج یدو ه دننزو هباصم ) ةفالخلا ( هذدننزو ۲

 ندتهیبط یش هان ,ندنلعو ضرما بص كناخ ( ةغلخا ) .قج یا ةفالخو ةت 6
 لوقت ردنرابع ندکماتسیا ماعط لکوک هکر وند هنسلوا لئاز كنساهتشا ماعط |
 یکسا كابل رولوا ندصم هفلخو ضرلارم ماعطلا ةوهش باهذ یهو ةفلخ ی ۲
 اذا لوالا بابلانم ةفلخ صیءفلا فلخ لا هنسانعم قمروا هماب بورقح یلرب ۲"

 هیسک ندیا فلخ كب هدندعو هدننزو بارح ( فالخلا ) هقفلو هیلاب جرخا ۲
 روا اان هروک ( )فالو ) فالخالا رک: يا یال ل ں لاق 8

 هنعوځو فالخم هتلیاو ه ر وک ره یسیلاها نع ردفقح هوا قاعسو اشتقو تلایا " 1

 دنحو نیطسلفدنحنلردما ریبعت هلا دنح ماش لها هک هت ردندنهجوب قالطا غلا "
 زاوها لهاو هرخ سراف لهاو قانسر لابح لهاو هروک قاع لهاو یک نی رسنق م

 فالثا ریثک ( ةفلالا ) رونلوا ریبعت قاعسو .ءاضق ه درجالطصا مب و ج وسط
 | هنسانعم سانو فالخاریثک یا ةغلاخ لجر لاق ردنوصا هغلابم ءاه روند همدآ |

 ۱ عملا هغیص ىلع وه فلاوخا یا لاو وه ةفلاخ یا یرداام لوقت هنمو دلمه 1

 ۱ رولوا فرصنم ریو فرصنم ىظفل ةفلاخ هدنو سانلا یا یا وه ةيفاخ یاو |

۱ 
| 

LIPحس  a LLLحس سس  

 هبناخ و ردیبم هنب رلتلع تیلو تست یفارمصنا مدعو یم هنسهدا را سال یفارصنا 1

 دشر فلاخو هفلاخو رولوا هانک ندسان هلیتهح یرکنت هلکشد هنسهشاط نح
 ةغلاخوه لاقب رونیدهیسک نالوا تعفنمو ریخو هنناقلعتمو لها بوبلوا ییاخو ۲

 قالطا هناوسنفلاوخورولک فلاوخیمجبهیف ربخال بیجتربنیا مهقلاخو هت لهآ |
 هنو نوعبدلوا ندنراناش كلیا ف ا روند هفاخ هنبر ره روئلوا "

 لوش فلاوخو ءاسنلا ع» یا ( فلاولا عم اونوکی ناب اوضر ] یلاعت هلوق م

 هغلاخو هلوا ردا تابنا + ا كرلطرا راس ین هک روند هب یضارا

 تنا نالف. وریک * رکصندکدسک, تعا و .تماز و روند همدا شک
 " رداجوةغلاسلا ةءالادعب ةيقاب یا ةغلاخ ةما لاقي ردرالدب ندیکلوا هکروتد هتعاجو _

 قیام دوب ) فااحلا ( روند هکر ید نالوا هدهتسکا لا ندن راکړ د قجالاو

 ءاشب روید همدا نم ا ويو لوا E N هم ذآ و ف : ایت

 ا ا را هم تم تس



 ا دج

 فشن

 | اهدرونآ یهو ةفلخ هلا دروب لاقش رونید هغمراوص هرکصندک دنکندوص قلخت |

 | نوفتسننانمیا مکتفلخ نیانم لوقترونید هكمکج وصو سانلا بهذ ام دعب یثعلا
 هددرت رشک اذا ل هذخا لاق رونید هکلیا ددر قوح هب اشم یشان ندلاهساو

 یدرفء هنس انعم ضاخ روند هراهقا هبک هدننزو روی فلخ ) ًاضوتلالا

 هکه تن ردضاخم هظفل ربغنم یعج كنهفلخ هدندنع راضعب هکرید حراش رد هفلخ
 | عج فاخهروک هکوب رونلعج هرزوا تافلخ 10۳ تمام هاب
 رونید هلاص دلو نالق هرکصن دنر دب هلنیتصف ( فلخا ) ىبتا رولوا یسنج
 رخ اه دحا هکر ولوا هاکو روند فلخ هلا ناکسا یتمال هسا دساف دلورکا
 لوق ىلع هماقم ماقاذا هيا نم قدص فلخ وه لاش رونلوا لامعتسا هدنم اعم

 فاخو هماقماق نالوارارمشا فلخ هلینوکس كمال هکیدیدثیل ماما ردیواسم هدسکیا

 رب رشیا فلخ و اصدلویانیتهلاب فلخ هنمیتبلاقیف O وصخ هنم رایخا
 ناثلوا دا لدب و ضوعو ماقم مافرونید هب هنسن شغاوا یالنعسا هانیتعف فلح و

 | فاخو *وث نم فلخسبام وهو فلت نع افاخ هللا لاطعا لوقت هنم و یک هنسن

 فلخ لاقي هنسانعم قلوا قالوص مدآ ر رولوا ردص ندنظفل فلخا
 ولزوک یشاشو رسعا یا فلخا ناک اذا عبارلا بالا نم افلخ لحرلا

 یناب لوص امادو لوحا یا فلخا ناک اذا نالف فلخ لاقی ردهنسانعم قلوا

 اذا لحرلا فلخ لاقی ردهنسانعم قلوا یک رروب ناپ ناب یک زیپ هرزوا
 ردشللا رارکت یلا یانع» فلوم قش ىلع یشع هن"اک ارمسع افلام ناک

 ی فاخو دلاخ نی فلخ و مک ن فلخو بوبا ن فلخ ردنداعسا فلحو

 ماشه ن فلخو یسوم ن فلخو نادهم ن ماس ل نی فلخو هفیلخ

 فلخو ردرلیعبات رفن یکیا فلخ وباو ردرلندعحم ناره» نر فلخو دمع نب فلخو
 ناك اذا عبارلا بابلا نم افلخ ةقانلا تفلخ لاقب ردهنس انعم قلوا هبک هقا

 فلخا لحر لا رونبد همدآ قالوص هدننزو رجا ( فلخالا ) الماح یا ةفلخ

 هرزوا یاب لوص اعادو لوحا یا فلخا " يبص لاق روند هبیشاشو سسعا یا

 رسع فلا یا فلخا ,لحر لاق روند همدآ نییروب قرهناع هفرطاوا یکرروب

 تاک راو روید هننوص ليسو روند دمدآ ینعو قجاو "قش ىلع یدک هن اک

 هبرق ر هدنع هلتبتع ( فلخ ) روند همدآ یبقلاج هحزآ یلقعو روند دنالب
 نالوا هدنصوصخ لبقتسم ما رد مسا ندفالخا هلبعت كناخ ( فلخا ) ردیدآ

 فلخ سب ردصوص بذک هنالوا هدبصام سا هک هت رود هغوردو تذک

 هبهدعو فلخ هدندنع رلضهبو ردن رابع ندکءالیا جارخا هلعف بویلیوس یبهنسن رب

 یا فاخ هلک هدعوم لا ردنرابع ندکمالبا او هدعو هک ردصاخ هبذک صوص
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iةنسو ا رک ذأ ةنس -تدلو اذا نیفلخ ةاشلا تدلو لاق رونبد نيفلخ هنسيكياو  
  هبهتلاب ولرغآ یکیا اب ولشاب یکیا هلیعفو یرسک كلاخ ( نفلخ تاذ ) قنا

 فات یندو هلرسک كناخ ( ةفلا ) رد نیفلا تاوذ یعجج روند

 ندفالخا نالوا هنسانعم كمکج وص ندوبقو یک فلخ روئید هثبش نالوا
 ردیلباقم قافتا هکر ولوا مسا ندفالتخاو رونید هکمکچ وص هک رولوا مس

 یرو بودیک یرب هک رولوا مسا ندفالتخا نالوا هنسانعم ددرت لوق ىلع 0

 وهو | یاعت هلوق هنمو ردلمعتسم هنسانعم لدیو ضوعو ردنرابع ندکلک |
 2 وا ض وع یا اذه نم فلخ اذه یا [ ةفلخ رابیلاو لیلا لعح ىذلا
 سکعلاب وا نایاب: ردا لسیللب سا هتاف نم هانعم وا اذه فلخ یاب

 یسیر اب هکروئید هریاچ تبا هدنسوم زایو رونید هيهما شلروا هغبترپ هفلخو
 هب رآو یادنب رونید هنیکا نالوا لص اح ندمختو رولوا تبان هرکضن دق دیروق |
 رونید هنیرلذک بولکهنوا یرب كروناج یشحوو نوجغیدنلوا فالخسا ندمخ یک |
 | قوغوصو رونیدهنسهلوقم یکرنانلوا قیلعت ندنفرط هسکا كبکار هرزوا هبادو |
 رونید هب هنسن یس هلوقم شعو كعچ نیروک بوراپ را رکت ندحاغا هدنسادتبا 0

ِ 
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 روئید هیهوبم ندبا روهظ رارکت سادق دلواص هعفدر یسهویم كحاغا لوقىلع

 روهظ هرکصن دک دنلکنر یمزوا كنهععاو رونید هغاریپ نتب هجدرآ قاربب دوخاپ

 رلربسک هدنرورم تدمر هلغلوا قروقزونه لوا هدنپسک مزوا یریکدیدهیرفن ندیا
 مزوا مدقم هعصا لوق ىلع روئلوا قالطا هرلشء ر اس نالوا هسرو كل ذک

E 1ندهفلاخح هفلخو رونلواقالطا هدهغررق لواو هکمربو قروقاددح  
 هدنم اکنه ییبغ رخآ اسهدحا یتعی هرصابم هلیربیرب مدآ کیا هک رولوا ےس ۳
 یر:هدنشیهو نولو رد ابم ند ةسک ندا تیور یم زوتا ولو ۳ ۴

 ماعط نالف هدن رلقلارا "رشید ماعطلا دعبو رونید هرلباد نالوا فلتخم هنیر ۱
 ةضيهلا یا ة فلل ا یٌمشا لس روید هني انس ه دعم و وتید هنس 4هتیش

 لوق یلع رونید هاب نتب هج د رآ تاب رو رونید هنقو نلک هرکصن دنقو رو
 روئید هنابنا نتب هلیکلنی نس كنتقو رصس ىع كنپ رخ اوا هعک ناه رس رو ۲

 هلبته> ربب دنو یأر كرکو ارهاظ رک رونید هبناسنا تعاج نالوا فلتخو ||
 رد هد زنابز هد هلی كناح هدنوب رولوا مسا هنس انعم هد اضعمو هفلاخو نوسلوا ||"
 لا رونید هني ر ره لرل هسک نیمرکی هنر یرو ةغلاخ یا دفلخ امه لاق |

 رخ الاو الی وط الثم امه دحا ناک اذا ناغلخو نانفلخ ناتما وا نا دبعوا نادلو
 دو هنرقرولکهفاخو روک فالعا يجدون ارشالاو تینا ۱
 یتفو ما یهود لبالاهفلخ و رونید دفلخح هني ر ره اوا ییانالوا ی 3 ۱

 ۳م سس سس نیس شه نیس سو مپ یمس سس سم بسم حسسس_ سس



 لاقب رونید هنشاب دوخای هنپ زغا كن هنلاب فلخو قتسا اذا یناثلا بابلا نم افلخ |

۱ 

 یا كيلع هلا فلخ لاقب هنمو رد هنسانعم قلوا هفیلخ هنماقم كنب رو هفنخ نم

۱ 

۱ 

 ردصاخ عرض هنس4ع كنويق هک هت ردصوصم هنسه«ع كنهقا فلخ شضعبلا | ۱

 فلخ هتبرب ره كرابروا لوا هسروغوط یثید هنس ربو كک را هنس رب ناوبحو |

 اإ نوسلواتفاج هل رکو دحاو رک روننوا قالطا هنرق نالک , ESE همادق

 هنمو روئلوا قالطا هزوس رتکو نمارب و و وس فلخ ءالوهو ء وس فلح وه لاق

 لحرلافلخ لاق رولوا ردصم هنسانعم كمکحوص ندوبقو افلخ قطن اغلا تكس

 همدآ نایلوا یعفنمو ريح هیسکر الصاو هی روا هدع یا ساغلا فاع هب رض

  بویقک و روند هب هب وا ندیک ند هلیبقو هبف ربخال یا فلخ لجر لاقب رونید
 وه لاش هلی تكاخ رولک فولخ یمج رولوا لص هلکغد هب هب وا نالق هدن رب

 ويو مهنم رطح نم اذکو یا نم او سهذ نذلا یا فولح مهو مهنم فلح

 هتب رذو لسنو هنشاب كن هرتساو روند هب هتلاب ولشاب رب لوق یبع هغاجئو هب هتلاب

 هک روند هنس هصق كا كرلوکیا نالوا هدناپ و لسن یا ربثک فلخ هل لاق رونید

 قحدب روقبورسامرخورولک قولخ یعج ه دکنو رونلوا ریبعت وکیا هحزسکوا
 ه هقراو روند هننالوا هدنسهسکا كن هب وا لوق ىلع رد هنسامعم دب سم روند هر

 هرکصو روند هم ولط و هب هب رق یکساو هرهظ یا هفلح هب راع لاقب رونلوا قالطا

 ۱ ذخا اذا هفلح لاقب رد هنسانعم قعوط ندندرا یب هسکرب و رکذیس اک ردلمعتسم

E ١ Kf 6۰  ِ  وا انس نهج باشن ےک ف ا ڈا یا اسس تس مس نس ناسخ س 
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 هسیانکع ضوع ندنالوا دوقفم رکا هکريد حراش كيلع هتدقفنم ةفبلخ هلاناک
 رکاو روند هلو هبهسک ندبا تافو یدلو الثم روند كيلع هللافلخا نددب نم

 فخح و یپنا روند كيلع هللا فلخ ندبت ال یک ردپ تاقو هسا لکد نکء ضوع

 هرخوم ف ادوع هللعحاذا هت فلخ لاق ردهنسانعم قموق كرد هندرآ كرداح

 .  هفلخراصاذا هابافلخلاق ردهنسانعمقلوا نیشناجاکا دوخابقلاقه هرکص ندهسکر و

 . ۳ هبوریکو هملصااذابوئلافلخ لاقب ردهنسانعم كلی حالصا بوبا ییوتقتریو هناکموا
 اإ فلتخ هلبرسک كناخ ( فلخا ) فلختاذا هباصانع فلخ لاقب رد هنسانعم قلاق
 زا ندویق الثم رونید ناغلخ هثبش ییا نالوا فلتخم هنن رب یر روید هئبش نالوا

 هفلخ ردفلخ هلتبسن هرخآ اسهدحا هسایا لوزا یرو دوعص یرب كنهغوق
 | قالخاو جوخ یا فلخ لحر لاش روند هبسک یکنوا فلخو روند ید

 | هغلتواو هرباج نتب هدنعوم زایو رونید هکمکح وص ندویق هکر ولوا مسا ندنظفل

 1 هنکحا یسهع كنهقاو رونید هرلوکیا هدرخ نلک یرغوط هئراق هدندبو روند

 | دنعو روند هنکحا نالک هب هسک | لوق ىلع ردقحهلوا یسهمکت هک هنحوا دوخای



 لقت دض یفاثلا بابلانم دفن ء ثلا فخ لاقي رد هتاف قلوا یی هلست را ۱

 فخ هک ف وخ وبشا فوخ لصف یف هرکذ عضوم و هلنفل ریغ نم اذهو افوخت لاقیو /

 | عضوم ارظن هنیرهاظ ردهنسانعم قلوا ىنيب ردشلوا دراو هرزوا سایقریغ ندنباب |
 هنسانعم قلوا مار هنککرا ناویح یثید هفخو فخو ردیس هدام فوخ یرکذ

 نالترص یثید هلیصف كناخ فخو هتعاطا اذا اهریعل نئالا تفخ لاقي ردلمعتسم
 هلتع رسول فوفخ و هفخ و فخو تحاصاذا افخعیضلاتفخ لاقب ردهنسانعم كم روا
 هدننزو بارغ ( فافخ ) نیعرسم اول را اذا موقلا فخ لاقي رد هنسانعم كجوک
 (نافخ ) ردندیاصعا هلصن نب قافخ و ءاعا نن یافخ و هیدن نن ینافخ ردندایسا
 هل الئرصیفید هدننزو روت ( فوفحلا ) ردبدآقلنالسرارب هدنن رقهفوک هدننزو نافع

 هکرونید هثروع نالوا رلبوس ندنرکک یزوس هدننزو هراثرث ( ةفاخفلا ) رونید
 ناک تناک اذا ةفاَفخ ةارما لاقی ردیا جارخا ندنرکلد ینورب هک ایوک یرلفرح

 ینرادانق اعاد هکردیدآشوقرب هلی كماخ ( ینوخلا ) اهیرخ* نم ج رخ انوص
 رک یرلمولوا بوب روا ( فخافخلا ) نعروط شوب الصا بولاچ هنیرب یرب

 رشک یا فح افخ ناعبض لاق رد یاخغخ ید رفم رونید هرانالتص نالوا

 لاقی زد هاتم قلوا رابکیس مدارا لب سک كره( ناشالا )تونم
 لاق ردهتسانعم قلوا ین کون كنبراوط كمدار و هلاح تفخ اذا لحرلا فخل
 یدنلوا هجرت هرزوایایب كحراش هچرک فافخ باود مهلتراص اذا موقلا فخا

 ردبلغا یسانعم قملوا یحاص راوط تاچ ینعی قلوا كپاچ یغایا كنب راوط نکل
 كمردتبا تکرح هرزوا تفخو شبط هلا هلازا ینرافوو نیک كمدآرب یفافخا و

 رشآ رب ( فیفخلا ) ةغحلا ىلع هلجو هلح لازا اذا الف فخا لاقب رد هتساثعم
 هدر و هوز ( فلا ) لکن دض هففخ لاق رد هنسانعم كاين یب هنسن

 رد هباکح ندرلتوص ندبا روهظ نکردبا لکا هنسن یمسق كب وکو نالترص ق
 بالکلاو عابضلا تفخقخ لاقب رولوا ردصم هدانعموو روئلوا ريبعت لفاح لفاح

 رد هثسانعم قغنادشغق بودانموا یتسهلوقم ناتغفو کالموک یو تناص اذالک الادنع _
 دع ىن یهنسنز ( فافخسالا ) هناصاو هکرح اذا دیدلا صیمفلا تفتفخ لاق
 رکف كمدآربو هلقثتسا دن هفختسا لاقی رونلوا ریبعت نایب هکرد هتسانعم تل
 لاقت رد هنسانعم لج هتفخو لهح یار بوبعا دع بيصمو es یسهشددناو

 باوصلا نم هيلع ناك اع هلازاو ةفاو لهطایع هلج اذا هار نع انالف فسا

 (فاخ 1 لقاثت دنم فاخت لاقب رد هنسانعم كعشاينيب هدننزو لعافت ( فاخلا )_

 E RD رم نرخ دا لری كالو ن aes و
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 FE قورت هتاف قایا نالک ندنرزوا 2 یدنلوا قالطا شان ندنتفخ
 OEE) ىلصا « نينح ینخم عحر « لثملا هنمو رديب رعم هزومیس
 یینح بب رقلر هلغلوا هدنددص ارتشا هم رح تفحرب پولک ییارعا رب یدیا راو

 هرکصندقدواص ییارعا هلغلوا ص2 لدد و روهتم هدنناذ نینحو یدلیا باذصغا

 ردقلیمر ینرکید و هرزوا لو یر هدنهاک رذک كنسارعا بولا یرلهمررج لوا
 ییا رب یدلبا افتخا هده اکنیک رب یسیدنکو بویلبا اقلا هرزوا لو هنب ولنادیم

 هدکدلک هناي كنهمرح یکلوا یدلیا روهظ شخ هنس هود ییارعا هدنرورم تعانس

 | ینیع یکلیو هاشمكت ههم رح مکح هديا ارتشا هدنینح هم رح وبشا بودنا تقد

 | یقرهنادزم ود مدردبا ذخا و لوز یدیلوایند یرکید قاط یکشاک ردانعم رب يک

 ۱ یتسکلوا هدکدلبا یداصت هده رکید قاط لوا هرکصذدکدتک رادقمر یدلبا روم

 | یرغوط هبهمرحکلوا و لوز ندهود ناهبوبد ردتیت هل هلغلوا مدان هننیدملآ
 | نامه بودبا بوکر هبهود و جورخ یک هبح ندنیک نینح هدلالځوا یدلیا باتش
 ند هود هدکدلک بول آ یهمرح ینارعا هراخ یدلیا تبوبیغ و راغلا هفرطر

 تبقاع بولوا نایوب نامز رب هنوایرب بویلو ناشن و رثا اعطق ندنس هلوج و
 هل رغس نم هب تتح اذام هدنلوصو یدلبا تع نع هنفرط یسهوا هللامرح و تدبخ

 نخ محر برعلا نيب هدکمرو باوج ید نی ی مگنت هرانلوا نامرب ویو
 هدقدسنلوا تعحارم هلامرح و سار ندبلط. و تحاحرب یدلوا لمم بّرض نینح
 نب دسا یدبا راو هسک دیدش و دنر مان نینح هکیهد تیکسلا نا رونلوا دارا

 یزمرق تفجرب هنغایا نوکر, هلفاوا هدنسعدا قلوا ولغوا ینانم دبعن شاه
 هدکدید شاه نب دسا نیا انا عاب بوک هنبرلبانج بلطلا دبع تویک همرح

 یدلبا راکنا یتتبسن وید كيف شاه لئاعش فرعا ام مش اه یبا باتوال بلطلادمع

 هرفضنینح عجر هدنفح كنآ قلخ هاکلبا عوحر هلتییخوسأی بولوا دودرمسپ
 نم فخ الز لوقت رونید ههظیلغ ضرا فخو یدلوا لثم كردیک هلیرلهد
 اإ باصا اموهو هفخ یکتشا لاق روند هننابط كناسنا و اهنم ةظيلغلا یا ضرالا
 | مدار هدننزو لعن ( ففختلا ) روند ههود هحوق كکرا و همدق نط:نم ضرالا
 ربما ( فیفا ) فا سل اذا لج رلا فغخم لاق ردهنسانعم كغیک فخ هنغاپا

  ندهیضورع رحا فیفخو لیقلدزط فیفخ نزو لاقب رونید هبهنسن یب هدننزو
 كناخ ( فلا ) رد نتالعاف ناعغتسم نالعاف هرک قلا یزو هک ردبعسا هلرص رب

 روئلواقالطا هتعاج هحزآ و فیفخیا فخ؛یش لاقی A فیفخ هلی رسک

 ردهنسانعم فیفخ هدننزوبارغ ( فافحلا ) ةلبلق ةعاجیا سانلا رم فخ ءاج لاقي

 هلیصفو هلی رک هلرلاخ ( ةا فخا) ردقلوا فیفخ كب هغيص یاذعتقم نکل |
SiS 



 ۱ (ةغطخلا) روئلوا قالطا هد روف قلاب فطاخ و نیاز ویا دصق هغعاق 0

 | كناوبح هدنزرب مدآ ربینآ لوقیلع رونید هوضءیفیدباق روناج ىج رب هدننزو هرم

 | یدج كرعاش مان رب رج هدننزو یزج ( ینطخ ) هلوا شما عطف ندنساضعا

 | یصف كناخ روند یخد ینطبخ رونبد هکعرو زيت زبت ینطخو ردیبقل كن هفیذح
 هدشنزو لکبه ( فطبما ) اعیرس یا یطبشاو ینطلا شم لاقت هلبا صقو

 هلتعرمس هلناصف ( ناغطخلا ) یشلا عیرس یا فطیخلج لاق رونید هبهود هدنور
 اذا یناثلاو عبارلا بابلانم انافطخ فطخو" ریعبلا فطخ لاقب ردهنسانعم كروب
 | دنن هنغازود وها یآ هکر دهنسن رب هش هنغاروا نکا ( فوطاخا ) اعیرس یشه

 هنحالو دوس هدننزو هنیفس ( ةفیطا ) راردبافاطتخاو دیصوهآ هلکنا بودیا
 اردبا یاطتخا هلقثاق هدعب رادبا بط بوکا نوا هنیرزوا دوس هکرونید

 هدنزرط لکنح یرکا لوش و روند هنشوق جقلرق هدننزو نامر ( فاطحلا )
 رومد یروقرا یرلکدد قوا هرکب رولوا هدندناج کیا كنهرکب هکرونید هرومد
 هبهنسز رومد هڪ رکا هنوک لوا افلطم شعیلادنع و رردبا نارود هدنرزوا رانا

 هدننزو دادش ( فاطشا ) ردیدآ سرفر و ردقح هلوا لاکنج هکروئلوا قالطا

 یالب ها ( ینلا فوطخو ) هلیصف كنهرمه ( یشلا فطخا ) ردیدآ سرف رب
 لوش فوطحمو همهانضیا هفوطحمو یشلا فطخا باش لا روئلوا قالطا همدآ

 شاروا افت هدننروص رومد نانلوا رکذ یرلکدید فاطخ اکا هکر وتید هود
 روند هناویحو نانا ولن راق منصیو هجا هدننزو مرکم ( نطبلا فطخم ) هلوا
 ردیعسا كرباب متصیرب هدننزو ماطق ( فاطخ ) هبوطنم یا نطبلا فطخم رییپ

 ندنسانعم فطح نالوا رکذ هلی تنا ( فدشا ) ددا تكيلک قضا ر
 فطخ هلوالاض نم ام لاق هنمو روید هغلیاق و هغعاق ردمسا ندنسانعم فاطخاو

 هدیعوجم هکردقوب تلعو درد ینیدمربوق بوباق كنامرد و تسعینعب هم اربي یا

 یوج هل رسک كنەزم ( فاطخالا ) رد هبانک ندکعد رولوب تیفاع هلبب رقنرپ
 اطخ ندهناشن و هنع تعلقا اذا یجلا هفطخا لاق ردهنسانعم كءرویلاص یج

 زا كنفو یض كناخ ( فا ) اهأطخا اذا ةيمرلا فطخا لاق ردهنسانع» كتا

 تآ رونلوا ریبعت قاق هکرونید هرب یکیدکرب كنسي رد ینابط كنهود هلید,دجشت
 هانک ندنرادوحو هلغلوا مظعا ژرج رلنوب و رد هدنلزنم یرفاح كنعسق رطاق و

 ۱ .. لامعتساید هدنغن رط كنش وق هود فح هکرولوا هاکو رفاحالو فخ هلام لاق رولوا ۱

 ۱ كناسنافح و رواک فافخا یعج ردص وصخحم هنشوق هود هلا هود لوقىلع روئلوا ۱

 هکرونید هنباق یا یسهلوقم قاموطو كدچو كداو تسمو هبهمرج یکیدیک هنغایا
 هلغلوا اتاق رب" رولک فافخ یھج دود هزوم هد سراف هلوا نکع E هنیرزوا |

 ۳ زر تسمه سا



 ۱ یدنلوا رکذ هکه تن ردقلوا هلا E اس نالوا را رب شا نرش لل
 | طرض هليا ةمحم داضو بودیا تب هللا هلمهم داص ینو یره وح هکرید حراش ۱

 | هدننزو لکیه ( فضبشا ) ردشفلوا ارتفا هبیرهوح هلک: میسر هنسانعم |

 | (فضذا) هنسانعم طورض رونید همدا ناغروصوا هدننزو روبص ( فوضاو ) |
 هئالب هدننزو رجا ( فضخالا ) رود هتیرلکوب لوقیبع هرلنواف هد رخ هلنیتعف
 ارز هتسانعم رج روید هبهداب هدننزو هنسحم ( ةفضخلا ) هنسانعم هبح روند
 ۱ یرایرد بویحوق كي یمسقیراخ ( ةفرضخلا ) ردبا عورت هلکءردیکینیاقع كيراش

 اهدلحلصف و تمرهاذا زوحلا تفرضخ لاقي ردهنسانعم قلوا ققراص و كوبلس |
 ناعششو یربا نالوا كوس هدنزرط مولط یرلهع هدننزو قلبن ( فرضنا ) |

 | ( ةفلضخلا ) رونید هنحاغا لقم هدننزو ساطرق ( یالضلا ) روند هبیراق
 ۲ 2 اح رها قعوط هحزا-یفع تلتخافا ام رج هد زو هحرحد
  شیکک لوق ىلع كعروب هلتعرمس هدننزو هحرحد ( ةفرطخلا ) اهاج فخ اذا

 هیشمق عرسا اذا لحرلا فرطخ لاقب ردهنسانعم كلتا رب یعدآ ییا ندقمالعدا

 | االف فرطخ لاقي ردهنسانعم قمروا هلحفو هتعاسو نم ةوطخ نيت وطخ لعجوا

 | ردهنسانعمقغراص بویملوس یسیرد هلغ ولشای ی مق یراق و هبه رض اذا فیسلاب

 هلا هفرطخ هدننزو جرحدت (نیرتشلز يالا اذا ةأرملا دلح فرطخ لاقب
 | لبدتق ( فیرطلا ) فرطخ یتعء لحرلا قرطخت لا ردفدام هدنوا یانعم

 | (فورطخا) عیرس یا فیرطخ لجر لاق روند همدآ كالاج و تسج هدننزو
 ' ردنکبوقا یک وص كرهر دنوس ین ویب هک روند هبهود هدنور كب هدننزو روغصع

 عساو یقلخ هلیسهینب لعاف مسا ( فرطخلا ) روند هبهود نالوا كريس ىرلمدآو

 FN رونید 7 برمشم كزا و درغاوح و عرک لدایرد و لمعم

 هحوق ولشاي كب هدننزو قرضنح ( فرظنا ) عارذلا بحرلا قلا عساولا یا
 باوص شعبلا دنع و رلیدلیا مسد هلا همجتم یاظ تغل لها ینو روند ه یراق

 هدهلمامحما هدنعوجحم كنب رلتلوا هللامها كنهروبنع دام دوخای ردقلوا هلاهلمهم نالوا
 ءيثلا فطخلاش ردهنسانعم قاق هلئوکس كناطو یصف كناخ ( فدا ) ردتغل
 , هبلنسا اذا ةئيدروا ةلبلق هذه وا ىناثلا نم فطخ لاقبو عبارلا بابلا نم افطخ
 ا كکشعث فطخو رد هدودم تغل دوخاپ لیلق ضهبلادنع یدورو ندینا ۸1 ق

  اذارصبلا قربلا فطخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم قهرذشاخ بولاچ یزوک یس

 علا ناطیشلافطخ لاقب ردامعتسم هنسانعم كملکید زوس نیلروغوا و 0
 1 ۳ ی يا فلطخ »۰ ( هق اذا
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 ۳3 هرگشعو ۳ لو هدنن ز و "هلن ) ةنيصخ ) رددآ ما

 تاذیا ةفيصخ ةبيتک لاش هنلوا هدهاشم هلکنرکیا ندننه یراحالسو یرایک |
 تاقو هنسانعم دامر . .رونید هلوک هدننزو ریما ) فيصحخللا ( هربغو ددل انوا ننول 1

 نهلوک هکروئرد هدوس هزات ش هلکود درغ ود هند رزواو روند هشوبا شملکید تا

 هدنن زودادش( فاصلا )راردن دنا لع نج رلادہع ییا فیصخ و فاصخ وردی رلکدید |

 یاصخ وه لاش رونیدهب یضکبدو هبیصشوبابو هنسانعم باذک روئلوا قالطاهبیمالب
EOE.ي خو  Ps AEE f2 هند )۳  

 ا E لکا فرات ۳ ر ا یکیا یمسم ی زرا بانک ۱

 هدنتفو هفیلخ هلاب یدنهم موقم جش هکیدباق رد شما اما هلیهحو فیفخو
 لود لعو ور ی دجبا یرلیسا یدبآ لصافو لضاف عو رفلاو لوصالا 3

 اه رمغ و ایاصولا باتک و یضاقلا بدا تانک رد فاصا رکب وا نآرهم ۱

 هدنخ را ر شل | زویکیا یدیا فیرمش تاذ ر _ یحاص هلوبقم "ریپک تافیلأت
 نب كلام هدننزو ماطق ( فاسخ ) یلاعت هلا هجر یدلیا لاقتنا هددادغ _

ETF EAA a7 

 قرخ الصا هک زوئید هش لوش ) ةفوصلا ( روننوا برض ید هدنقح

 هبهنسن هحالآ ولهراق ولف 1 لوق لع هلوا زودبود یک نیجلپ بویلوا یسهنځرو
 ءاقلخ هاسلم یا ةفوصخ ها لاقي هنمو ربدلیرابنعا فوصوم شات زود
 نیشنم هد زو هفرغ ( هفصلا ) ضاسو داوس اهیف نول تاد وا |

 ( فيصلا ) هياتم هزارغ رون شر ردو هك ۱
 :قلخ ءاس اذا لحرلا فصخ لاقي ردهننانعم كلبا قلیوخ دیو قلوا یوخ دی
 دهنحا اذا ناف فصخ لاقي ردهنسانعم كعدرود هنجزو جد هرب هدوهیو

 لاقي رد هنسانعم قوا ريق هبوسلاب لاقصو جاصو هدنع سيل ال فلکتلاق

 4.2۰ داض نالواباوص ردلوفنم نددابع نا و و ریهنسانعم قغوط هحزا یشک
 هدننزوبارغ ( فالو ) هلنوکس كداصویصف كناخ ( فضا ) ردقلوا هلبآ
 طرض اذا يناثلا بابلانم افاضخ و افضخ راجا فصخ لاق ردهتسانعم یا هطرم
 هدننزو ماطق ( فاضخ ) هلکا اذا ماعطلا فضخ لاقب ردهنسانعم كعب م طر

 روا تالذک ر رونید دخاط وب ولقا ولو نیرصاخا ضیا فسخا مغو

 ا: كول لم فقاص سراف نم ارحا ردیسا یسرف كنهسک ما یاسفلاو ر

 , كنحافا امرخ هدننزو هحرحد ( ةغلصخلا ) داوسلاو وه یوتسا اذا بیشلا هفصخ

 فاضخ سراف نم ار جاو تم هر هرزوا نو ام سا كرغيآ رب ی ناو ير
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 | امیلع نافصخم اقفطو ] یلاعت هلوق مسف ه و هتروع رتسبل ینعی ةقرو ةقرو هيلع
 | هدنلیذ یریسفن هعرک تیآ وبشا قیفحلحا عب هکرید مجرتم [ ةنجلا قرونم
 اوحو مذآ ترضح هک هلوا مولعم یدلروک اور یداربا هلکلنا رکذ هفیطلرت

 | هل رللوا درحم نداوقت سابل نطابلا ةهجنم هلیببس ب رقت ه هیهنم ة رجش
 | تعانصو تفرح لوا هلتهحو و رایدلوا جاتح ه رتست هلا رهاظ سابل ندقاروا
  هنیدالوا "ارقف ندرشلاوا ترضح سپ ردبتعنص عاقر تطابخ نوصا تروع رتس
 | كنب ربکدتیا هقرخ سابلا هنیکلاس ءارقف تكخماشهو ردشلوا ثاريم یسبلت بوئولاب

 ةرحش هرزوا یصیصت كتقيفح لها ه دنصوصخ هیهنم هرعشو ردندارو یرس

 | مدآ تسد بوبازوا روم ةرجش یدیسلوا مدآ یالتبا یهلا دارم رکا ردتنح
 ! ترضح هلرلادعب ناطیشو یدلوا هحیوا هلزلا دعب هکهتن یدبا نعهلوا لصاو |

 هلکلیا باتعو مول هناطنش وید كدتا یککحهدیا اکب قشاپ هدقدلوا نایاب همدآ
 | ناتتفالایم هللاب ذ وعتف یدد یناطیش ناک نخ كناطیش تنک نا ه دنناوح ناطیش

 تاق هتندب هسک نایرع هدرلنوب ( یاصتخالاو ) هلرسسک كنهزمه ( یاصخالا )
 | فصخ ىنعم فصتخاو ناب رعلا فصخا لاقب رد هنسانعم قغوط راقاربب تاق
 [ ( فاصلا ) عرسا اذا لجرلا فصخا لاقب ردهنسانعم كمليا تعرس فاصخاو

 ةقانلا تفصخ لا ردهنسانعم كمروشود كشوک قلیآ زوقط هقا هدننزو بانک
 یلهابلا ةعس ر نب ی یاصحو عیساتلا رهشلا غلب دقو اهدلو تقلا اذا افصح ۱

 | فاصخ س راف ن نم ًارحا هنمو ردیعسا كنت ۲ نی ةميكشلا دیدش رب كنهسک مان |

 || ی رغیآ رب هقشب كن هسک ما فوع نب دیز نب لج ندنس هلیبق لئاو نیرکبو
 1 2 رغیآ موسم بولک هنفرط ساقلا ءسا ن ردذنم ند رع یارما هعفدرب ردیعسا

 | هدکدلیابلط ندروبرم نوجاقلآ ینلود هلغلوا یمولعم كموقرم ریما یامزو تاذ
 || ندن ارج وب یدلبا جدکا ویا یرفیآ هدنرونعح كهوقره ریما هلکبا تنض
 | لثم ترض یفاصخ یصاخنم ًارحاو بقلم هلبا فاصخ *یص اخ برعلا نيب یئان
 | لوشهدن زو روبص(فوصذا )دن دندن دم فرص دی يان یا اصح نتازلادبع و یدلوا

 هقا لاقي هلوا رروغ وط هدنروم یا ییا هنسر ندک داکح هک روئید هب هقان

  امرخ هل اصف ( ةغصخلا ) نرهشل اهبرضم نم لولادعب مت تناک اذافوضف |

 هفصح هدیب و ءاج ل اش روئید هددس یرلفدوفام رخ هنا بوناشیا ندنغارب

 هلنیتصف ردفصخ ىج رونید هزب نوغوب كبو رة لمعي صوخلا نم اح یا
  هفصخو ادج ظبلغ بوت یا ةغص هیلعو ءاج لاقب هليرسك كناخ رد ناطخو
 ۲ هدنن زو یرم ) ینصح ) ردپ ردپ كنع اجر نالیغن ست ن ۳ 1 ا

۰ 4 RY 
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 7 ات اف ی ار
 فمما تملا سلا سمی س ےس ا است یخ

 1 هنسنرب هدننزو لاعقنا ( فانضالا ) رومالاق لخدب ناك ادا قوش لعر لاق
 هدننزوربنم( فشخلا ) هيفلخد اذا *یشلاقف فشخالاش ردهنسانعم قلفوص ها

 رونبدهزوغالوقكاشباو روید هنالسراو لاخدیافشخموه لاقب رونیدهثیشناغلفوص ||
 را هصک دوخای نالوا راد هرهزو ربلد هدکمرک را هصکو. شامیافشم لیلدلاقی
 نادخرونید هغلزو هدننزو دعقم ( فشلا ) رونید همدآ نالوالاوح یک یرک

 هنادانسا لزوک هدننزوهفاطل ( ةفاشلا ) نوسلوا باقلرکو عنصوم كرك هنسانعم ||
 لوالا بابلانم ةفاشخ موفلاب فشلا فشخ لاق رد هنس انعم كالا قلزوغالوق

 می فشخ ینعب ےب فشخ لاق ردهنسانعم هف اشخ ( فیشخلا ) ى لداذا
 ریپ هلغلوا زوب وا یب الباق یسهدوک نوتب هکر ونید هبهودو هناسنا لوش( فشخالا )

 كناسنا هلنیتعف ( فششا ) هلبع كلاخ ردفشخ" یمجهلوا ررو یکمدآ ناو
 أ ربعبلا فشخ لاقن رد هنس انعم قلوا زووا یالباق یسهدوک نوت كن هود دوخاپ

 تشوکو رونید ءراف ناغای یربایربا فشخو برجلا هعاذا عبارلا بابلا نم افشخ
 فشخ دج لاشو نشخیا فیشخو فشخ عین لاقي یک فیشخ رونید هزو

 نالوا یسیروای تاليا كنسانا هلال تاکرح كناخ ( فشلا ) وخر یا فیشخو
 لوش دوخای روید هنسد روا شمالشب هکعرو زونه لوق ىلع رونید ههصوهآ

 ردهفشخ یجبهلوا شلوا هغرالا هحهفشب بوغا ترش ندندالوا هکرونید 4 وهآ
 رونید هکنیس لشي یخد و هدننزو درص ( فشخا )ردهفشخینوم هدننزو هدهرق
 مکشو كيوروب تیانب ( فشاخالا ) رد باطلا كلامناهب ریسک كناخ ( فشحلا )
 لوش هدنزو نسحم(فشخلا )رونیده یضارا قشموبهلبا هل مهم هکهتن رویدهبیضارا
 فشخ ةيبظ لاق هوا یروک ذمدلو یرلکدید فشخ كنآ هکرونید هکبک یشید |

 كلا تعراسم هغمزو ینایبو دهع هدننزو هلعافم ( ةفشاضا ( فشخاهلناک اذا
 بو رک همک نوتو اه رافخا ىلا عراسااذا هتمذف فشاخ لاقت رد هنس انعم

 | هدق دنقوط هناشن قواو اهراس اذا هتلیل لبالا تفشاخ لاقب ردهنس انعم كعرو

 ةباصالادنع ةفشخ هلمعساذاهسلا فشاخ لاقب رد هنس انعم كلبا روهظ یسیدرتج
 رونیدهنناققایاش کد تاق تاق صوصخهرابص هلن وک كداصو یف تناخ(فصد)
 | نانلوارک ذوقارطلا تاذلعنیفصخ هلحرقو ءاجلاش یک یرکدیدهرولفوشوا
 زا افارطیادریثک ةفصخاهفصخلا هدننزو هرم رونید هفصخ هنناقره كناف قایا

 رولوا ردصم فصخو رلرید معث هدیسراف راربک رلنابوجهکرونید هنیراح فصخو
 افصخ لعنلا فص > لاق ردکیکید هلبهحو هفصخ دا هکر دهنسانعم كلءدیاق یایآ

 یک شوباب نانلوا رک ذهنبدوجومدآ قالبجینرلقاریب جاغاو اهزرخاذا ین اثلا بابلانم
 عقبطاو اهقزلااذا هندیع قرولا نایرعلا فصخ لاق ردهنسانعم قغلوط تاقتا

0 
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 لوق ىلع ام | یی روند ابو هک ربدو ۱۳ ت ومح روید 4 هی

 هنضاخ هیشح دواي ةنسانعم فح سح روند سس هاب و هح ولزیک ه دیسکیا

 تعالمو تلورس هدنغاربط هکروتد هر كسکو هدنزرط هب لوش هفشخو روند

 افشخ فش> لاق هنسانعم كعلسس رلرولوا ردصم هفتشخو فشخو هلوا بلاغ
eبام زا ۰ ن  O۱ لاقب رد 424 تاتعم توپ نا توص اذا 3  

 لاق رد 4 بانعم لا اقلا ندنچر هلن رس یدلو ن وناخو ۳ اذا

 | نایمارب هشباو روند هت راقحو لذ فشخو ه تمر اذا دل ولاب ةأرملا تفشخ
 ۱۰4؟تس لشیو رد راج هد هلیعف كناخ هدنو و هنسانعم (یدر قوص روند هکوب رنک

 | ( فاشخا ) رد راج هلال تاکرح كناخ هدنو و هتسانعم رضخا بایذ ر ونید
 نالوحو ناغ ثخ هد رله چک یک شافخ رود هنشوق هسار ه دننزو نامر

 هدننزو بارغ ( فاشخ ) ردیعنا ی ردب كلنيعبات ما قلط فاشخو ن وچکیدلیا
 | یردب ردندناور هک كتهيعبات مان همطاف هدنزو دادش ( قاشخ ) ردیدآ عنصوم رب
 | دیتا یدح یدیا هب واعم هطرمش بحاص هک كنهسک مان ورع نب لمزو ردیعسا
 د وقق ( فوسدفا ) ردیسهینک كنفآو هیهاد هدننزو دادش ( فاشخ ما )
 ۲ لا فشخ لاق رد هتنانعم تلثا ثحابسو ریس قاف ( نافششلاو ) هدننزو

 | تمربک هنصا كنهنسنرب و:ضرالاق بهذ اذا :لوالا بابلانم اناغفخو افوشخ
 | رد هنسانعم قلوا زو بوکوط وصو هيف لخد اذا "یفلاف فشخ لاق ردهنسانعم
 | اذا دربلا فشخ لاقب ردهنسانعم قلوا دنشم قوغوصو دج اذا ءالا فشخ لاق
 | نافشخو بیعت اذا نالف فشخ لا ردهنسانعم تک بولوا دوان هسکرو دتنا

 همکو لبللاب یشم اذا انافشخ دیز فشخ لاقب ردهنسانع» كمزک بوب روب قو هصک
 | بویمروط ه دراههک د وخای قلوا روسحو ریلد هدنصوصخ كمك هلوب و كمزک
 ی رسلا ىلع ائي رح ناڪ اذا لح را فشخ لاق رد هنسانعم كلیا نالوح

 هدننزوربءا ( فیشاو ) هدننزو روبص ( فودخلاو ) ( فشاخلا ) لبللاب الاوحوا
 فوشخو روند هئیش نریکب ولیقوص هب هنسنرو روند همدآ ندبا تحاپسو ریس امن اد

 رزک بویمروط الصا رلهمکدوخاب نالوا روسجو ریلد هدنصوصخ كمزک رلهمک
 فیشخولیللابلاوحوا یرسلایع ؟یرج یا فوشخ لحر لاقیرونید همدا نالوا
 لاقي رونیدهزوكشوئ و نشخیا فیشخ ملت لاق روئید هراق نشود یربا یر

 كلشیا فوشخو فیشخو فشاخو روند هنارفعز شع روقووخریا فیشخ دجب
 روئلوا قالطا د.دآندی طالتخاو لوخد هخاصمو ر وومااماد فوشخو رونید هج



 re هی سی E Be سم ته تنی تیم سیو و میم موج 4 ےس

 یا فسا نالف تاب لاشو ا ۳ 2 لا یا نا 27 انمش لوقت ر روید |

 اذا هقاثلا ثفیسح لاش ردهنسانعم قلوا رولغوص زت یدوس كن هقا و اعیاج

 افیسخ (هلعح یا هللااهفسخ لاف رولوا یدعتم هداشعم وو افیسخ تراص

 یا ةقيسخ نيع لاش روند هزوک شلدرفح هدشزو هنیفس ( ةفیسشا )

 هدننزو ريما ( فیسذنا ( روند هبوبق دیسک نالوا روک و یماد یوصو ةفوسحم

 نالوا یمادو قوچ ییوص هدرلنو ( ةفوسلاو ) هدننزو روبص ( فوسخلاو ) ق
 فیسخو هلنیتض رولک فسخو رولک هفسخا یج كفيسخ رونبد هبوبق هک |
 هب هفا لوشو ةراغ یا فیسخ نیع لا روند شاب بولیکج هرب یوص |"

 لاش هلوار ولیسک كياح یرغوط هنلصف شق ی کل بولوا ولدوس كب هک رونبد ۱

 یسهرظنمكناسنا هک رونی هباحم لوشو ءاتش اق علا ةعررس ةر غیا فیسخ ةقا

 هرغ ( ةغسحلا ) هلوا ولرومغب كبو بوأديا روهظ ندنجاع یعب ندنفرط ||
 ردیعبنمو سار *ل رهنما لع رهن هکر دیسا كيوص ناوارفر هدنبارت رجه هدننزو /

J|لحر لاقب ردندنلیبف مانو نالوو روند هصخ# لو زه« شهلفرآ ( فساخا  

 یزکب هلیببس هنمراعآرب هکرونید ههدآ نوللا ریذتمو لوزه» یا فساخ سرفو
 یا فساخ مالغ لاق روند هنالغوا یایکبسو لالاحو تسحو ردشلوا ریغتم

 لاقب هدننزو بتک رد فسخ یعجج رونبد همدآ شمقلق یی ندکلهتسخو فیفخ
 ربع كیاخ ( فسا ) روند هراکب شءلغ وص ییوصو هقا یا ف_ساخ وه

 یفیا ییعی وهام لء هعد یا فسخ مالا عد لاش هنمو روید هنعاب هر ردعتا

 (فاسخ) ردکعد هللا اقناو اقلا هیوا هسیا هدلاح هل هکه لا كرت هدنلاح یمحهناپ
 لب رسک كناخ ( فسا ) ردیدآ هر ر هدب ماش هلا زاجح هدننزو بارف

 قشموب كب یغاربط ( فیساخالا ) روئید هدولب ولرومغپ ندبا رومظ ندوشرف
 كنبسو یصف كنان ( ناغسبخا ) رداغوصبوکح یب وص هکروئلوا قالطا هرارب
 زآ كب یشج هکر ونبد هنحافا امرخ لوش لوق ىلع هب امرخ رتک هلع و یصق
 ویق هعسک هلی رک كن هزه ( فاسخالا ) هلوا رولوا ریغنم یغروقو بوئوط
 رد هنسانعم قلو ناوارفو یاد ینییوص ییعی فیسح ی وبق یغیدزاق هسک نازاق 1

 لاق رد هنسانعم قمل وا ر وک زوکو افیسخ اهدحو یا فسخاف ارثب رفح لاقی
 لاق رذ هنتسانعم قلوا روك زوک یدو( فاسخالا ) تی اذا هنیع تفسخا
 نا الول ] یاعت هلوق ؛یرفو رد هنسانعم كمعک هربو تبع اذا هئیع تف اا

 e EEE مظع« ( ( فيلا ) لوهعبا لع ءانب [ فسخال انیلع هلام

 هلنیتعف و هلاه ( هغشحلاو ) لوكس كنيش و یه كلا ( فشخا ) روند

 ( ۳۰ ر ا
 ga ی سس مور تو arn سس ©
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 رد هنسانعم 2 قرهنلاص هدننزو هحرجد( ةفررخلا ) وخرلا فیغلا م الکلا
 هنسانعم رج رونید هب تسد هلنیتصف ( فرا ) رطخیا هتیشمق فر زخلاقب
  رونلواریبعت یسفس هکر ونید هثبش نانلوا حط هدشنآ بوئلشیا ندروماچ اقلطمو

 | نب دمج نداهقف رولوا فورظ یک كلموجو یتسدو بوكو قبطو قاسنچ
 | ردعضومر هدادغب( فزخلا طاباس ) رد وسن هنعب یسقس قرخا یدشارلا ىلع
 ۲۰۶ لع دعا زا تب هاروآ قرنا دقانلا لتفقلا نا دنع ن دید

 | فذح ( فرا ) ردیعما لجررب هدننزو هنیهج ( هفیرخ ) ردندنیئدح هفرخ
 ۱ نم افرخ هتبشم ف فرخ لاق رد هنمانعم تكرو هلاص هلاص یرلل وق هدننزو

 | ردهنسانعم كمعکهرب لحرب هدننزو دوعق ( فوسا) هدب رطخاذا یناثلا بابلا
 قلتوط یآو ضرالا ىف بهذ اذا یناثلا بابلا نم افوسخ ناکلا فسخ لاقي
 ,توسخو هس قوسک هدندنع رانتعب فسک یا رمقلا فسخ لاقي ردهنسانعم

 سعش قوسخ شعبلادنعو روند رمقلافسخو سعشلا تفسک بونلوا دانسا هرق

 | زوک هليحف كناخ ( فسا ) ردصوصم هفلتوط یعوجب فوسکو ىضعب كرقو
 1 قمت رو .اهأقف اذایناثلا بابلا نم اغسخ نالف نیعفسخ لاق رد هنسانعم قم رقج

 هقرخ یا وه فسخف "یثلا فسخ لاغ رولوا مزالو یدعتم هنبرلانعم قلترب و
 دوخای قلغوص ییوص كراکی و هعطق اذا هغسخ لا ردهنسانعم كسکو قرخاف
 كسك او تخاس وا تبهذ اذا نيعلا تفسخ لاش رد هنسانعم قاب هرب

 كلا جورخ ندتلعو ضم هتسخو صقن اذا ؛یثلا فسخ لاش رد هنسانعم

 وبق همك و ضرلا نم جرخ اذا ناف فسخ لاقب رد هنسانعم قلاغاص ینعب
 اهرفح اذا رئبلا فسخ لاق رد هنسانعم كليا ادب وص ناوارفو یاد بوزاف

 رد هنتسانعم تمروجک هرب هلبلح یبدآ ریو مطقنب الف ربثک "ام تعبنف ةراجحق

 نالف یضر لاش روند هکلکسک او ایف هبیغ یا ضرالا نالش هللا فسخ لاقب

 هنبزوک نافج بوبانیف وص هدنجا كنويق هيك را فسخو ةصيقنلا یا فسخاپ
 | هنلق روا نالوا هدضرا رهاظو ایام جرح یا هتک را فسخ دسنا لاق روید

 | تناح هدانعم يا و ردهویم یقورعم هک el هزوجو روند هغلروقچ نیردو

 فسخ رهظ لاقب رونید هاه“ ندبا تئشن ندنسودل هلبقو ردزناچ هدهلی
  بوبلروخ یمدآ ربو ةلبقلا نيب نع یصقالا برفلا لبق نم ًاشناماوهو بالا نم
 اذا افسخ هماس لاضشو هلذا اذا هفسح لاقي ردلمعتسم هنسانعم كلبا راسکاخ

 یروفنم یفیدنجاف بویغلشوخ هبسک رو ردزیاج هدلیط كناخ هدنو ال ذ هالوا

 زم ی هبادو ههرکیام هلج اذا هفسخ لاقب ردلمعتسم هثسانعم كيا لیمحص
 AE * هنلحآ و .فلع الب امدح اذآ ةب"ادلا فسخ لاق ردلذمتسم هئسانعم كجا
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 هلقع دسف اذا عبارلا بابلا نم افرخ لجرلا فرخ لاش هنسانعم قماوب ۲
 نالف فرخ لاش رد هنس انعم قذوا نوکشود هنلکا امرخ شلروشویدو |

 كنبرلتضح هنع هللا ىضر دوراج هک هلنیتخ ( فرا ) ةفرشا لكاب علوا اذا |
 » فرخق نیلع ىنأت دود رهظلا نم انیفکیام تلع دق هلالوسراب « وبشا |

 باس ( قارا ) ردقجهلوا تفو یرلحورخ هفیرخ دارم ردعفاو هدئلوق |
 یند وب هدننزو همارک ( ةفارګلا ) رونید هنتقو یمربد هوم هدنرازو باتک و
 سماخلا بابلا نم ةفارخ لحرلا فرخ لاش رد هنسانعم قماو ندکلرپ؛كب

 شمانو ردفصو ندهفارخ هک هدننزو فتک ( فرحا ) زیکلا نم هلقع دسف اذا
 هلغلوا دراو ندهئالث باونا هرزوا یغیدنلوا رک ذ اعم و روند هربپ تون رف

 یبهنسن رب هلبرسک تنهمه ( فارخالا ) رولوا فصو ید ندنچوا فرخ |"
 ققو یعرد كنهویمو هدسفا اذا ره دلا هفرخا لاقي رد هنسانعم كلبا هاتو دساف ۳

 زوک ناویحو فرخ نا هلناح اذا للا قرخا لایش رد هنسانعم قءاح بوک |

 في رخلا ف تدلو اذا ةاشلا تفرخا لاش رد هنس انعم قمروغوط هدنعسوم
 فیر طاق اولخدا ذا موقلا فرخا لاش رد هنسانعم كمريک هنلسف زوک و ۱

 تلاط اذا ةر ذلا تفرخا لاقب رد هنس انعم قماز وا بونلب و كي یادغب صو
 هنا رخآرب ینجاغا امرخ مدآ رب نوحا كلیا ذخا بروشوید ینیلصاحو ادح ۱
 ناویحو اهفرتخ ةفرخ هلاهاعع اذا ةل نالف قرخا لاقي رد هننانعم كمرو ۱
 لاقب رد هنسانعم قمروغوط هدنعتوم لوا هد هبا هنس هسیا مسوم هن ینیدلوا هبک | 0

 هبک هدننزو نسحت(فرخلا )دیفتلج ىذلا تقولا لثمىف تدلو اذا ةقانلا تفرخا |
 تبسن هفرخ یهسک رب ( فیرخلا ) روند هناویح نروغوط هدعسوم یفیدلوا 1 ۱

 (ةفراخلا) فرخایلا هبسن اذا هفرخ لاقب رد هنسانعم كيد ردشمانو ىو كلا |

 اذا هفراخ لاق رد هنسانعم كمشسک هللوق یعسوم زوک یی هلماعم هدننزو هلعافم ||

 هیسک ربدمو بیصن یبو تخدب هلیس هبنب لوعفم مسا ( فراغا ) فیرشاب لماع |
 هغوع هدنبزو 9 ) فن رخا ( دودح مورح یا فرا لحر لا رود ۱

 هدننزو هحرب ز ( ةفلرخا ) روند هب هقا ول دوس كب و هنسانعم نطق روند
 ( نونرخا ) رولک فنارخ یعج روند هنشع كنحاغا هشيم كوين یک نایک ا

 نوزوا كب هدننزو طبالع ( فئارخلا ) رونید هنجرف كناوسن هدننزو روبنز
 هفنرخ لاقب رد هنسانعم ینااچ هلمف هدننزوهحرحد ( نرخ ) رونید هثبش
 هدسلح هلئوکس كنه مع یازویرسک كاخ ( ةفارزخلا ) ههر اذا فیسلاپ

 ناوقلیو قلاصو قاشکی لوق ىلع روند هیسک بدومان لب یفمروتوا هلیغشفاپ
 ريثكلاوا ساحبا ىن دوعقلا نسحال ناك اذا ةفاررخ لحر لاش رونید همدآ

 سس ی سس تی سس حس بس سس سست سس سس تیم تم



  فئاط)هبف یرتخ ريغص ليز وهو فرحا ةفرخلا ىلا انجرخ لوقتراروق بورید ۱

 ندجا ردیدآ هبرقرب هدننیب نیبیصن هللا راجس هدنن زو هزه ( ةفرشا ) بطرلا
 | *ایض ردند اعساهدننزو ریز( فیرخا ) ردنداروا یفرخا *یرفلا لفون ن كزابم

 | هنحاغا ام رخ لوش هلرحف كرلاخ ( ةغب رخاو ةفورحلا ) ردنبدحفی ران
 | شلیا راجتسا دنن كمربد نوحسفن یدنک یتسامرخ ندنبحاص مدارب هک رونید
 | هکر وتبدا هنب رلحاغا افرخ لوش فئارخ لوق ىلع رولک فئارخ یرلعج هلوا
 | ( فورشا ) هنلوا نیمختو ریدقت نکیا هدنرلحاغا زونه یرلهویم تكحجیروسشود
 | رونلواقالطا هدتقو یکیدنلتوق بولیراتوا لوقیلع رونید هبیزوق كکرا هدننزو روبص

 | روند هناط كتا فورخو هلرسک كناخ ردنافرخو ردهفرخا یعجو هفورخ قنوم !

 | ( فراخا ) روند هیاط قلیآ یدب دوخای قلیآ یل ا لوقییع ردق هجراو هنشاپ رب ۰|
 ۱ ندنادهیراخو للا ظفاح یا ةف را نع یراخا انعنملوقت و د هن قلا رخ

 | هدننزو ه9رغ ( ةفرخلا ) رديبقل كهللادبع نب كلام نالوا یرد هلیبق رب بعشنم

 ۱ هفصالاش ردهنسانعمهف رخا هدننزو ةسانک ( ةفارلا ) روند ههویمشاروشود

 | ندهعبرا لوصف هدننزو ریما ( فيولا ) قرتخا ام یا اهفارخو هنلخ ةفرخ

 | نوهغیدلوا قو یعربد هویم ردینی ام كشبق هلبا زای هک رونید هناصف زوک
 | هلئوکس كنارو یرسک و یحف كناخ رونید قرخ هدننبسن یدنلوا قالطا
 | فیرخو ردهرزوا سابق ریغ,هدهلالل هوجو وبشا رونید ید فرخ هلاتعفو
 | رود هرومخب ناعای ادسبا هدنلئاوا كنمايا ءاتش لوق ىلع ناغای هدنسوم زوک

 ۱ فدرخ هيلع یضم لاقي هنسانعم ماعو هنس روند هلو روند هننالود هعابو

 فیرشا یا نب ةعصعص نب سیقو ردندنلیبق لكلا ىلع هزجلا قالطا هنس یا

 ] تادف امرخ هکر وند هروقج لوش هدشنزو هنیفس ( ةغيرطا ) ردندنیئدص
  هجراو هغاربط كب هدرب نالوا یمارجم لیس بولوا والقج راردبا رفح رلنکید
  هدارو كفلّرم رلردبا سرغ اکا ینادف بوردلوط هلا موق هرکهندقدزاق

 | فورعم یراک دید نابلج هدننزو یرکس ( فرا ) رد هنوک هحاسم یریسفن
 ۱ هرذع هدننزو همام ) هفارخ ( ردن رعم ندېسراف یابرخ روند هن هلغ

 ىدا رلشټلیا بواق یسهفناط نح یسدنک نامز رب هک رد هسک رب ندنس همش

 یئارغ تكحهیعا لوبق لةعو یئاجم ییدلیا هدهاشم بودبا تدوع تقو دعب
 ثیدح هحرص بذک دعب نم هل رل نا بیذکت یسزدنک سان یدیا ردیا لقت

 | یرلناتساد هحاوخ ندلارصنو یرلهصق هماننوبام كلذک رلیدلیا قالطا هفارخ
 (فرشا ) ردشلوا لثم برم هدنایاکحو هبذاک رابخا بجمهوژاشکلدو فیطل یک

 ندکلریب كب رواوا ردصم قرخو هنساتعم صیش روند هامرخ رتک هلنینصف



 هاد رکجن و نشاط ترش زن دن ما و یفاط و هاو كاذو ر

 ردن رابع ندکمرویلاص قرهفیص بولآ هنغلارا ی رلقمرپ هبابس یکیا یتسهلوقم +
 بابلا نم افذخ ةاونلاوا ىصحملاب فذخ لاقب ردهنسانعم قت أ هللا هفذخم لوق ىلع ٠

 كنبروبق قوا هدننزو ربنم ( فذغنا ) ةفذخموا هیتابس نبنم اهب یر اذا یفاثلا
 هد رو هبسنکم ( ةفذضلا )ل زوتلوا دبر شک رخ هوو هک

 لاق ردقحهلوا یرلکدید كروز هرکتاکو روند هب هرکناک شل زود ندهستخت
 قالطاهردو هنسانعم عالقم رود هنایصو ام فذخت ةهبشخ یهو ةفذحاب ه یر

 لاق روند ههباد هدنور هدتنزو ر وبص ) فوذحلا ( هنسانعم تشاو

 كکدهر کب وک ندکلزوس هکرونید هکشا قاق لوشو هعدرس یا فوذخ ةباد

 ' رانا لقح هنسوریک هلب رلقایا ندنتعرس هلغلوا ه دنور كب لوق ىلع هلوا هدنسهحهرد |[

 | اهتعرسنم یلاوا انس ضرالا نم اهترس وندن تناک اذا قوذخ نانا لاقب هلوا |

 نوشسد هشپ رو هن وکر ص وصم هه ود هلاصف ( نافذا ) اصلا یر :

 ویرغ بولک هنکرح سان هدننزو هجرحد هللا همجعم نیش ( ةفشرلا ) |
 ه دهام لاق رد هنسانعم كملیا هشقرق ك رهلک سسر ندافقرهو هماکنهو ۱

 شید هکرونید هرب یهوکو ظبلغو روب لوشو مالکلا طالتخاو ةكر ایا ةغش رثا |

 ضرایا ةغش رخ انعقو لوفن هیلوا لباقكیروب هدایب هدن آ هلفلوارلقلخاط شید ||
 | ( فاش را ) سارضالاک یه امنا اهیف یثع نا عاطتسیال نا دکلا نم ةظيلغ |
 هکردبدآ هدلبرب هدهثعو لامر فاش رخو رد هنس انعم هفشرخ هدننزو ساطرق |
 دعقم ( :فارضلاو )دنن زو فرخ ( نرفا ) ندمقآو هدناع اس کال ما 8
 لاق رد هنس انعم كمرد هویم ندحاغا هللرسکو یصف كناخ ( فاراو ) هدننزو |
 شعشودمرن نوضا هننکزیو هانعاذا لوالابابلا نم افارخو افرظو افرخراقلا یرع 8

 قمارغوا هنب رومغیزوکو رغلا هلطفلاذا االف فرخ لاش ردهنس انعم كمروخ ويد
 ندکل ريپ كيو فیرفا رطم انباصا یا لوهحا ىلع انف رخ لوقت رد هنس انعم

 (یارتخالا) ریکلانمیا هلفعدسفادا افرخ.لحرلا فرخ لاق رد هنس انعم قمانو
 ىع رالا فرتخا لاقب رد هنس انعم كم رد ويم ندح اغا یدو هدننزو لاعتفا

 جرخ لاقي رونلوا قالطا هن اتسبو غاب هدننزو هلحرم ( ةفرخلا )اهفرخ _
 نوزوا نالوا هدننس كنم رلحاغا امرخ شملکید هرص یکیاو ناتسلایا ةفرخل الا _

 تالشیاو ررید هسردبا دارم ندفرط قنقمدآ نردامرخ هکر وند هفلقحآ یدازوا

 هدا زو دعق ( قفرخلا ) هدنن زو دعقم رونید ید فرخ روند 4 وب قجآ
 روند هب ام رخ شل رد هزا فرحو ردف دارم هد ربخا یانعم ییا هلا هف رخ

 یس العا كنامرخ هزات اکا هکرونید هلتنز كچوک لوش رر ی
ITچ ی ب  



 | دوخاب هدننزو فاحص رولک یناجخ یعجو هفیجخ ینّوء رونید همدآ یهینب فبح
 كناخ ( فدا ) هلبع دقن كيج ردقلوا فیخجو فخج نالوا باوص هدن وب

 ربیعت قلاغروب هک رد هنس انعم كروب زیت زبت قرهنآ قیص قیص یرلعدآ هلیعف
 | وطخا براقتم اعیرمس یشماذا یناشلا بابلا نم افدخ لحرلا فدخ لاقي روتلوا
 | لاقب رد هنس انعم كلا منتو هنس انعم هنیفسلا ناکس رونید هننمود كنيک فدخو
 | ءاعسلا تفدخ لاقي رد هنس انعم قهردغای راق باعسو ممناذا افدخ نالف فدخ
 | (فادتخالا ) هعطقاذا بوئلافدخ لاقیرد هنسانعم كمع سابلو هبتمراذا میناب

 | هفطتخا اذا هف دتخا لای رد هنس انعمقل ۲ بوباق یب هنسنر هدننزو لاعتفا

 ۲۲ یتنشا ) هیطق انا بوثلا قدجتا :ناقی رد هت اعم اواو: هساتشاو
 | یک هرسک ردهفدخ یدرفم رونید هنبرل هجراپ تاکلم وک كیلیکید هدننزو بنع

 ۱ لیرط هدنکرو رف رف هدیسراف هدننزو روفصع هللا هہڪعم لاذ ) فورذخلا (

 | یس هراپ شماقای شیاق ردق یسایا لا رونید هنغ اجیوا قجوج یرلکدید قلرفو
 | تسج یسفکو یس رکسو ردبا روهظ یسی دلشف هجکد ردنود بوروجک هپیا
 | لوقت رونبد هک و لب نالف بولپربآ ندنسیروس هودو رونید هب هنسن نالوا عیربس
 | هرمشط ندن ولبو اهنع ایطقنم اهنم اعیطق یا لمي لب الا نم اف]و رذخ تيار

 | بعل هنوکرپ صوصخم هرلقح وجو رد فی راذخ یمج روند هکشعش ناب اریدلیا
 | هجو فراعتم هدنرلنب كرهديا هدنزرط یدن وص بوروغو یروماج هکر دبسا

 || ( فیراذطا ) رونید هبهراب شاربا بولغاط ندهنسنرب اقلطمو رلردبا هبعالم هللا
 | هسار فویسلا تکرت لاقب هنمو ر ونید ه رلهنسن هراب هراب ردیعچ كفو رذخ
 | ندرلهتخ لوش جدوهلا فیراذخو فورذلاک ةعطق لک اعطق یا فر راذخ

 | ( فارذغا ) رل ردبا لکشلا عبرم هلکنا ب وبشود هنفقس كحدوه هک ردنرابع
 || هدقدراو یرغوط هزاب بوشتب هدنعموم راہ هکر دیدآ تاب ع ونرب هدننزو ساطرق

 | هدیسراف تابنو ردندنعاونا قلتوا ر وش نالوا یماعرم هود لوق ىلع رلشب هغی روق

 || هجرحد ( ةفرنلا ) ردقجهلوا قلتوا یرلکدید یفیب ناطیش ه دیکرتو تلبس وید
 قمردلوطو ع رسا اذا لجرلا فرذخ لاقب رد هنسانعم كلبا تعرمس « دننزو ۱

 لاقب ردهنسانعم كتلنیئسک بویلی یصلقو الم اذا ءانالا فرذخ لاش ردهنسانعم

 قمادوب ینرلقایاو ین رللوق تنهسک رب بولاچ هلجمفو ه ددح اذا فیسلا فرذخ ۱
 ندنکدیروب هلتعرس هودو هب هفارطا عطق اذا فیسلاب انالف قرذخ لاقب ردهنسانعم

 لبالا تقرذخ لاقب رد هنسانعم كمرکسوت یسهلوقم لقجو موق هلب رانابط هنسوریک
 هیسک رب هد زو ج رحدن ( فرذغلا ) ةع رس اهفافغخاب یصلا,تمر اذا

 كناخ ( فذلا ) هب تیمر اذا یوثلا هتفرذظ لوقت رد هنسانعم قمن آ كدركح
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 هفاحو رد تافاح یعجج هات 7 هربغو یداولا افاح لاق روند هنسلبق گهر ۱

 نمرخو شدعلانم ةدشو ةحاح یا هفاح هب لاق روند هحایشحاو شاعم تدش 8

 هدرانک ه ی

 یادم كنو ردیلب اقم یداه روند ید سکار 6 ر وند هزوکا ندا نارود ۱

 ( ةفاولا ) ردیدآ عنمومر هفاحو رولوا دی زا ند هراس ینار ود هلنلوا مساو |"

 نالق هدنلحم ۰ رکصندقدنلوا لقن ندنر تاب ی رلکدید هوب ه دننزو هسانک

 رد هنسانعم قلق هدرانکو ه دیبق یهنسنر ) فيوعلا ( روند هتسهیش یرلفاربب ۱

 طلس ] ثیددلاهنمو ةفالالع هلعح اذا هفوح لاق یک كمکج هرانک ینیاق الثم |
 لافتنالا ىلا اهوعد و لكوتلا نع اهریغب یا [ ب واقلا نوح نوعاط ماع ۱

 نایلوا ن وءاطو شیدخو رییغت ندیلسلو لکوت ینراب ولق ینعب هنم برهلاو |

 یورپ و لوقیک فوح یورو ردبا كی رصو جت هلاقتناو رارف هب : یاونو بناوج 6
 رد هنسانعم قمی راد اما راد هنس هروح كلح رب ر ومعي فب وعو ساک فرح ||

 لقلسکا هدنزو لغت ( نا ) ه رادنسا اذا ناکلا ىمسولا فوح لاقي |
 روح ه دنن زو فیس ( فيحلا ( هتصقنت اذا "یثلا تفوح لوق رد 20

 مظلاو ر وا یا فیسلا هل قح فيملا هيف ناک ن« لاقي رد هنسانعم لظو ۱
 هب رض لاق روند هشاط نیکسک ی ران کو روند هش وقباب كک راو |

 اتما هک زوتلوا قالتتطا رب نوش ( فیت الا ) ریا
 ضراو فبحا دلب لاق رد یبم ندل وعفم ما هلوا نملیا تیاصا ر ومغب کا |
 روید هنسببقو هن رانك كئاط ( فئاحلا ) رطلا امهبصي ۸ یا قبح |

 مکر رونک فیحو رولک هفاحیمم رتاجیا فئاحلحر لاقی رونیدهراکتو ملاظو |

 رولک فیح یعجج رد هنس انعم هیحانو بناج هبرسک كناح ( ةغيحلا ) هدتنزو |
 ردف شناک فشن هک زود هنحانا شوغ وق قصو قواو یاو درو تا
 هدیررط اک او رلردیادنب شماق رب نیکسک یرارانکو یجوا هنب رهظ بولوا جاغا رب |

 ندنفررطالوا رونید ب همای شعاع هنکتا ندنفرط هسکا تکلموکو روئید ید |
 ردیدآوصر هدننب هرصب هللا هکم هدننزو باتک ( فایاود ) روئید هفیک هئالوا |

 لاقب ردهنسانعم لّتلسک | بولآ ندنرارانک ېب هنسنرب هدنزو لعفت ) فيحلا )
 یلاعت هنوعب رڪ هیحا و یا هقیح نم هت صغ اذا هتفیص

 ناک: توروا ی هنسنو هدننزو هحرحد 1 هفرتخا ( )» ةع امالا لصف *( ۱

 هکر دیمساباذسهدننزو ذغنق( فتنحللا ) هعطقف هب رض اذا هفرتخ لاقیرد هنس انعم |

 هکر سکیسهدنن زورپما(فیجا )هدنن زو فجر( فج ا) رد ەفوکش یراکدید فدس

 زسلج و هجا فیعخو شيعو هفخیا فیجحو فیج> هبلاق روند هکل هفلشو 1
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 ندنسانعم ليم ونو هلوا رارق رو تبات هد۵,هالسا یاضی تلم بولوا

 1 هرزوا مالسلا هياع مهارنا تلمو ند لوق ىلع دمدآ شعا یو یاداو ردروصتم

 .تعیرمش یک لاستغا ندنبانجو لابقتسا هماریلا تب هکرونلوا قالطا همدآ نالوا
 أ ىلا لیلا جحا یا فینح سم لاقب ر دنرابع ندلبسم ندیا عاب هب هیهارپا
 | ارهاظ مالسلا هيلع هاربا نيد ىلع ناکوا يح نم لک اذکو هيلع تباثلا مالسالا
 هب یحجثواب و روند هرو دو فیئحو رد هلیا رظن هناا هیلهاج یا یانعم

 | كن هرد رب و نوجگیدک | ناب نکرلشیا شيا اماد هنسانعم *اذح رونلوا قالطا

 كنب وع مات هب وئسرد نیا یرونبدلا سابعلاوبا دجا 1 فینح ردندیهاسا و ردبدا

 كياذكلا ةلیسم رد هسک مان مل نب لاثآ لوا هکر دیبقل یرد, كتعاجر هدنزو

 ردبلاط یا نب یلم نب دج ءدلا و هک هیفنلا رفعح تنب ةلوخ ردقح هلوا یموق

 ماما فرعاو رهشا ردیسهبنک كماظع یاهقف رفن یرکی ( هفینحوبا ) ردندرلنا
 یزوح قوکلا تبا نب نامعن بهذم بهذمسپ همالا جارمس ءالعلا هیقف ءاهقفلا

 ىلع نب باهولا دبع هفینحونا ید یرب ردب رلترضح هنع هللایضر یفوکو زینب

 نیا نافو لهسو بار نب فینح ردنداعسا هدننزو رییز ( فینح ) رد یعفاشلا
 یا هقنح لاعب ردهنسانعم قلق فنحا ىب هیسکر ( فینعلا ) ردنداصا فینح
 ردهیءالسا تلم هک هلبا هبیهاربا تعیرش هدننزو لعفت ( فنصلا ) فنحا هلعح

 كليا لازتعا ن دمانصا تدابع دوخای ناتنخا لوق ىلع رد هنسانعم قلوا عرمثتم

 مانصالا ةدابعلزنعاوا نتتخاوا ةيغينلا لع لع اذا لحرلا فنح لاقب رد هنسانعم

 ( فوحلا ) لام اذا هبلا فنح لاقي ردهنسانعم كملنا ليم یک کرک ههنسنرو

 نایبصوناوسن ضئاح هکرونید هب و شغلوا قش هدنلکش رازا ندیرد هدننزو فوخ

 ضعب هنب ر نوا .بولید اجعاج ینالوط هدنزرط هعصت ینیشیم یرمرف لوف ىلع رلریک
 هدنلکش كل هوك زسکی هرکصندکدلبا راوت سا رل ز یسهلوقم قحوبو لو هدرخ

 دوخای رلربک یک هجارف ندننسواكنب رلسابل رلننحزبف كج وک هلغاوا هنسنرب
 هدنطرع قهرپ ترد هکر ونید هنوط زسغآ لوش شازود ندنایتخهاپ ندنیشیم
 فوحو رلربک كاردالا لق یرلزنجزیف برع رولوا لید )ید هدنزرط هعصن اجعاچ
 | دوخاي هنسانعم هب رق رونید هب وکو روند هناوس بکر هن وکرب هیلش هحدوه

 | هدنتلایا ناع فوحو ردشغلوا كش هددخام ارهاظ)هنسانعم هب رق ]روند هنکشم وص

 ردیدا هیحار هدنسوشرف ی.هبصت سالب ندهبرمعم رایدو ردیدآ هدب ر

 لدندرلن آ هکر وئلوا قالطاهرهط رو« یب معخا یکیا هدنتلآ كناسا ( نافالا )

 هکردیسس هینثت كنهفاح ( نانفالا ) هلفبفخت رونید فاح هنبرب ره رونلآ يلآ
 سس سس سس سس حصس -

 كن هنسنر

eج  



3 ۹ 

oor 

 هلع .یالتخا  هدنفحعو ردندناور هک ردیسا یزالا فتنع نا ۳1 هدنن زو
 هنلو ینلافص اماد یشا ندنسهبلغ ادوس هدنن زو روبنز ( فوئنلا ) ردعقاو

 هبرارلا ناجه نم هتل فتنپ ناک اذا قوتنح لجر لاش رونید همدآ التبم
 ذقنق ( فعاو ) هدشنزو جوبز ( فجخطاو ) هدننزو رغ ( فهل ) |
 ( فوصلا ) روند هنحوا كنکیک هجموا هدننزو هذغنق ( ةفجاو ) هدننزو |

 رولک فحانح یعجج روند هنشاب كنکیک وکیا ناک هبهغروک وا هدننزو روبنز |[
 رتیتعف ( فتا ) بلصلا ىلي ام علضلا سار وهو هرسکف هفوهح برا لاقي

 ندلالط فنح هروک هنناسی هدرئاصب كفلؤم رد هنس انعم تماقنسا قلیرغوط |
 یند هدحاجوعا هلیتبسانم هدنماقتسا ازاحو ردعوضوم هنسانعم لیم هتماقتسا ||

 قلوا یرکا قابا فنحو یتا ردیرثک ا هدنحاجوعا كعاياو روتلوا لامعتسا |
 كغايا غاص هکر دهنسانعم قلوا لئام هنبرب یرب یرلقمرپ شاب كغايا لوق ىلع |

 هلیتهح لوا لئام هفرط. غاص یخهرب كلوصو هفرط لوص یغمرپ شاي |
 ندننرص كايا هرزوا یش نالوا هنفرط ینمرپ هجرس یأر یلعو ردکلبرکا |

 هفرط ر یسک وک كنابط دوخاپ ررو كره روس یاروا هک: زادت اکل ك٤ رو

 عیارلا بابلا نم افنح لجرلا فنح لاقب رد هنس انعم قاوا لئام یرغوط

 نرم یرخالا ىلع هیلحر ییابا یدحا لبق نا وه وا هلحر تج وعا اذا
 همارک ( ةفانلا ) مدقلا ردصق ليم وا رصنخا "قش نم هیمدق رهظ ىلع
 ییعع سماخا بابلا نم ةفانح لحرلا فنح لاقي رد هنس انعم فنح هدننزو

 روند هبیشک نالوا هرزوا روک ذم فصو یغابا ردتفص ( فنحالا ) فنح ||

 ردهلتهحوب قالطا فنحا ردریبک یعباتو رویشم هللا لح هک سبت ن ره رح وبا |
 هدانا یرلملق لوا اریز ردیوسنم اكا رلحلق نالوا ريبعت ةبهغينح فويس |

 اا ) هافنا ( ردکغد هیفنحا هسډا سابق هدنوب ردموقرغ ندا ما ادتیا |

 ءافنح لحرو ءافنح ء اما لاقب رولوا فصو ید هغایا ردبش وم تفنحا هدننزو ۱

 یسرف كردي نب ةفیحو هتنانعع سوق روئلوا قالطا هاب هافنحو فنح ا یا |
 زاکن"ولتو ردیسا رهث ربو ردیدآ وص رب هدندروب ةيواعم ونو ردیسا |
 تسح یک تیرفع هاک و بودیا كللهاک و كلتسسهاك هدجوک هدشيا ینعب نالوا |!
 طقتو دما لسکت ةنولتم یا *افنح هما لاه روند ةبهراچ ندنا و 6

 هغلاب یرح هنوک ریورونید هبهفبولبقو هنسانع هابرح رونید هنب راک ابقو یرخا
 هفرط رب هلیئوکس تكنونو یصق كلاح (فنلا ) رارید ید موطا هک روتید ,

 لام اذا یلالا بابلا نم افنح "یشلا فنح لاقب رد هنس انعم كلبا لیم بوئلب رو

 تسردو تسار یلیم همالسا نيد هک رونید ۰ رسم هم لوش هدننزو ریما ( فینلا ) |
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 ردعطومرب هدندالب دجم هدننزو ریپ ز ( فیلح ) ر وئلوا قالطا هنس هلبق
 هدننزو هنیهح ( هفیلطا وذ ) رد هسک یورعم رب مشج نب نزام نب فیلح و |
 هنعسا ك وص نالوا هدندروب مشج یب هکر دعضوم ر هد هفاسم ليم قلا هبهنیدم |

 رخار هدننب لح مان قرع تاذهلیا هداحوردب رلتاقی«كنحاجح ماشو هدم ردفاضم |

 كمالو ىح كناح ( فلح ) ردعضومرب هلي كناح ( تاغيللا ) ردیدآ عضوم |
 هدننزو ءارعع ( ءافلا ) ردر اا نب مثخ یمسا کالتفا هکرب لتفا نا هلیئوکس |

 هفلتوا یرلکدبد ینوا قایو هردنق هدیکرت ندنعون قلزاس هلنیتعف ( فلحاو )
 ۶ا رګ رد ءافلحو هدننزو هیشخ رد هفاحو هدننزو هحرف رد هفلح یدرقم روند

 بتک رواک فلح یعج رونید هبهب راج ی هطاع# ناغرغاج ؟افلحو هدننزو ۱
 قلت وا یرلکدید *افلح هدننزو ییارغ (یفاللا )ةباخص یا ءافلح ةما لاقب هدننزو

 هلب سك كن همه ( فالحالا ) ءاغلا تب یا یفالح داو لاقي رونید هرب یبنم |
 تکردا اذا *افلطا فلحا لاعب رد هنس انعم كع بوت قلتوا نانلوا رکذ |
 قاه زواج اذا مالغلا فلحا لاق رد هنسانعم قعث واص ینس هنرک قهارم نالغواو |

 نال وا باوص رداطخ هدانعموب فالحا هرزوا لوق كنب ره زا هکرید حراش ما

 ر دنلاب یسیک كنديا رظن هکرد هنسانعم قلوا بیرق هنس هحرد غواب نالغوا
 مر و نی هیسک ر فالحاو هلوا ردنا نیمو فلح وید ردلکد غلاب نا

 یح رو نيم هدننزو نسح ( فلحا ) هفلح اذا الف فلحا لاقي رد هنسانعم |
 هرزواددرو كش سان هدنقحكنا هکرونلوا قالطا هنن لوش هلتسانمو ردکعد

 هللاح ناسل هکاي وک رلهلوا ردبا نی وید رد هلب وب ییکو رد هلی وش ییک بولوا

 راضح ردینبم هکوب یرالوق » ناغلح نزولاو راذمح * كرابرع ررب و نیچ هفلخ
 ینرب ره رلنارردباعولط هجیدقمندنزدایلیهسهک ردبکوک کیا نزوو هدننزوماطق
 فلتحو هلوکشم رار دیا نی ويد ردلکدوب نکو ردو یزدلب لیهس رلنروک

 هنا نالوا هدننب یروط هليا لا ین ولو رونلوا برض هدنفح هنسن نالوا هيف |

 تیک لاقب راردبا نییوید ردلآ ییکو یروطییک هکایوک رلردبا قالطا فلح تیک |
 هنلح لاقب رد هنس انعم كمربو نیم ( فیلحلا ) نوالا صلاخ ريغ ىا فلح
 هدهاع اذا هفلاح لاقب ردیف دارمو هدشنزو هدهاعم ( ةفلاحلا ) هفلصسا یعع
 ( فئاصلا ) همزال اذا هفناح لاق ردلمعتسم هنسانعم كليا تموادمو تمزالمو
 (  فتنا ) اودهاعت اذا موقلا فلاح لاق رد هنسانعم كعشدهع هدننزو لعافت

 فتنحو رونید,هبهک رکج شالزبمت بونلوب یرادانق نوا كم روشپ هدننزو رفءج
 فیس یردار هلا E E ) ناقمنا ( ردندناور " یعفایلا دخ ن فح هل | ی

 جوز ( فینح ) رونلوا قالطا هبیریجل ی سوا انبا ثراح هللا فتنح دوخاپ
 دا

 ر
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 ةفولحرافولو ااو افاح لعرلا فاخ لاقب زدهنسانعم كمصا دنآ ةف كاج |
 هنافرلح هلادم ندح رز نیا یی دلاب هنافولحمو ال لاقو ےسقا اذا یناثلا بابلانم |[

 "رداکد هصوضخم هلك ءافولح ینعی ردشلبا ه وفت هلا دم یتسهلک هف ولحم ردن ورم ||
 اسق یا ةف ولحم فاحا یا هللب ةفواح لاقو ردشلبا ناسل برض ه دنعقوم هفولحم

 هلاب ةفولح قرهلوا بوصنم رابخالا ىل هلن ردصء ب ولوا فوذح ىلعف يعي
 هدشننزو هکوصا ( ةفولحالا ) رد وصنم هر زوا روکذء هح و هفولح هکر بد ۱

 شب هل رسک كناح ( فلحلا ) روتید ههنسن ییدعا دنآ رد هل وعفا ندفلح |
 :صولخو دهع یا فاح ےھت لاقب روند هناعو دهع نالوا دقعنم هدننب رهسک |

 رای لوشو ةقادص یا فلح امهاد لاق روئید هتفادصو هغلتسود نالوا هر ز وا |

 یالحا یعج هبلبا نیو دهع هدننعف كماللا تنابخو ردغ هنتسود هکرونید هشدص |

 ٠ تلز دق نایذوءاهشرع لئدق یالحالا اقگرادن » وبشا كرعاش مان ربهزو ر ولک |
 هنب ر یرب هکردب رلهلیبق نافطخ هللا دسا دارم ندفال-ا عقاو هدنشب « لنا اهمادقاب |[

 ندنسهلیبق فیشو ىدارلشمللا نيعو دهع هرزوا كليا رصاننو نواعت ءاضتفالا یدل

 ندهلیبف قلا قالحا هدنس هلیبق شي رقو یدا ر ونلوا قالطا فالحا هتعاج رب

 رد رلهلبق یدع ٩ مورخ ه مهس 4 حمج ۳۰بعک ۲ رادلا دبع ۱ هکر دن رابع
 تیافسو تباجح نالوا «دنرلدب رادلا دبع تعاجج قانم دبع ونب هکر دو یبس

 هل رلذبا عاذتءاو ابا یتعاجج رادلا دبع هدنرلقدلوا هدنسهیعاد كلیاذخا یهمرکم ةبعک |
 ب ودیا ترصنو نوعو باصتسا یتهورک رادلا دبع یر ره نده رویم لئابق |

 دعو كلذک رلیدلیا ناعو دهع لعاب هدنباب كع ردتبا لاعاو روهقم هفانم دبع وتب ۱
 بیط یغانجرب بودیا دام دقع هلب راهلربق متو هرخزو دنا نالوا یزاذالحا فانتم 8

 هد ول آ هلببط و لاخدا اک | ین رللا هرزوا تیاهاج تداع هرکسذدکدلیا ولع هلا بطر

 مظءا قورافو رلیدلیا حسم هب هبمک رادج ینرالا مسفل ادیکات یرب ره ب ودیا
 یکی طغل راصنا فالحا سپ یدا رونلوا قالطا فالحا هلفلوا یودع هذع هللایضر 1

 ناع و دهع بوحا دنآ هلا هکر ه دننزو ریما ( فيلا ) ردشلوا رابتعا سا
 قیلح وه لوقت ر ونلوا قالطا فیلح هلتبسن هرخا اهدحا هکر ونید هه هسک ندا

 یادا هک ای وک روئلوا قالطا همدآ ناببلا عرفو ناسللا دیدحو ی دهاعمو ینلاحم یا |

 هدید> یا ناسالا فیلح لحر لاقت ردع واطمو فیلح اکا یناسل هدکنا مام

 مان هب وح ن ةدعاس هک فیلح لوشو هحکفاو هدحا ام یا هناسل فلحا ام لاقب و
 » ملء برغلا فیلحو سرافنم « تعزف البل یلجام اذا تح # وبشا كرءاش
 رولوا نیتسرع زام و و رددام طرشت ,سرف دوخاپ دیدح ناتس ردعقاو ه دنت |

 دنا هلا ه رارف كلذک هتسهلیبق یط هللا دسا ون هلیسهبشن هیئت ( ناغیللا ) |
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 (فافحالا) ردهباکحندنوصح هبلشکقواط هلیعف كرلاح ( فحفح ) جیواحم یا
 هترک ذ اذا هتففح لاقب رد هنسانعم كلتا داي هلصبقرکذ یعدآرب هلیرسک كنهرمه

 تففحا لوقت ردهنسانعم كمروک بودازوا ینتقو قالغا ینجاص كشاب و حیقلب

 یم رقجیدلیشخ ندنسیرحا هلکمروس كب یتآ و نهدلاب هدهع تدعبایا یسآر
 هلقارط هالحو فیقح هل ن وكب نا ىلع هتلج اذا سرغلا تففحا لوقت ردهنسانعم

 وب ( فیفصلا ) فحلاب هتعسن اذا بوئلا تففحا لوقت رد هنسانعم قموقوط دب
 كمدآ رو هتففحا ییعع بوئلا تففح لوقت ردهنسانعم قموقوط زب هلقارط یخد

 لق و دهح اذا لحرلا فقح لاقي ردهتسانعم كعثود هتتحو رقف بونکوت یلام

 فح یتعع هلوح فقح لاق ردهنسانعه قعاشوق یتسهروح كنهنسنرب و هلام
 | ,هلاومافصسا لاقب ردهنسانعم قلآ بوروبس ینلام عوج كمدارب (فافصالا )

 ردهنسانعم قلاراطیئاعمهحوكمدآرب هدننزوهلرز ( ةغحقحلا ) اهرساب اهذخا اذا

 نکردرکس نالترص كلذک نکرجوا شوق و هتشیهمتقاضاذا لحرلا فعقح لاق
 | توصاهل ععس اذا عیضلا و رث اطلا حاج فجقح لاقب رد هنس انعم قم هدلیشخ

 قاقحو قاقحا یعج روند هننغی موق نالوا یرکا هل رسک كنا- ( فقلا )
 بنع رولک فقحو رولک فیاقح یعمبلا عجو رولک فوقحو هلارسک كناح رولک |[

 لوق ىلع رونبد هننعد موق نالوا یمرکد و كوي فاوح هدندنع رلضءب و هدننزو

 هجن ر هدنسهیحات هدلب مارح شعبلادنعو روند هننالوا تكسکوب قرهلوا نوزوا

 كنلموق فقحو ردقحهلوا داع موق راید هکر وند فاقحا ةصاخ هغلموق نوزوا
 فاقحا هغاط نالوا طيح یباید تبل ندنووغل روند هند كراويد و كغاطو

 (فقحالا ) ردلکد فاقحا ردفاق یسا كنا ارز ردطاغ یکیدلیا رکذ وید رونبد

 ( فقالا ) صبجن یا فقحا لج لاقب رونبد ههود نالوا كيک هنا ینراق
 لوق ىلع هلوا ردبا مارا هدقلموق روکذم یرلکدید فقح هکرونید هکیک لوش

 ضبار یا فقاح یظ لاش هلوا رولیکو بولیرویق یک ففح نکرو وا بوناب
 هف رطر و همون ىف یو ینحصادفو فقط اک اب وطنم نوکی وا لءرلا نم فقح یف
 ( فقحا ) فوقلا نيب جوعم یا فقاح “یش لاش رونید هثدش نالوا هڪ رکا

 لاق ردفحهلوا هرزوا تلق ارهاظ روند هیسک نیلا برش و لکا هدننزو رانم

 هنسن رب هدننزو باشیشعا ( یاقیقحالا ) برشیالو لک ايال یا فقح لجر

n ey o NRE کاج SIE 

 1 لا و هام كلبا قلیفلاصو كلکد وک هدشیا ه دنن زو دوعق ) فوكحلا )

 یصف كناح ( فالا ) لصناق یخرتسا اذا لوالا بابلا نم افوکح لحرلا فکح

 ) ةفولحلاو ) ( فولحلاو ) هدنزو فتک ( فاطاو ) هلینوکس كبالو یو

iدرلهم  
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 ۱۲ لرد ابا ی نت اخ مف یم افیفح یفالا فح لا و ام
 1 نکراج وا شوق كلذپکح ردلمعتسم هدنسم هدربشاق كنب رغآ جو هدنسم هدریشاف

 ۱ ةرحشلاتفحو راطلا فح هس هدریشاخ یرلخاش هدقدنفوط لب هحاغا و یرادانق 8

 ا٣ بناج نافح و یدنلوا رکذ هکهتن رد ردصم هدننزو بانک ( فافملا ) رارید |

 1 زاط و رکذپساک رونید هزیاو هینناج"یا هیفافح لیکلا غابام لاقی رد هنسانعم |[
  هدننزوهمزا رولک هفحا یعج روند هرلچاص كولب كولب نالف هدنسهروچ كشاب |
  تفنحا لاقب ردهنسانعم لآ ینرالبق زوم ید وب هدننزو لاعتفا ( فافتحالا ) |
 ا رب هتسانعن قهاشوف| یسهروج تن هتسنر و هنرمیق ادا رجشلا نم اههجو زا 8

 | تبثلافتحا لاق ردهنسانعم كمع یقلتوا و نیکاو فح یەم هلوح فتحا لاق

 ۲ یتسلآ هل رالن مشب را ای هلکلیا هیراف نالآ ینبو كنب زوب تروع و هنج اذا

 نیطیخ اههحو رعش فع نم :ترما اذا 1 رملا تفشتحا لاقب رد هنسانعم قمروس

 ۲ هی خاک اک ردها همانتمارک هلبعق كناح ( ةغحلا ) نیطیخ فتنتل یا
 . بناج كنبرهش بلح هفحو همان ةما رکیا دفح هب لاقب ردتمرحو تزرع شمالپاق |

 ۰ یرلکدید یجاغا نیمرس كرلهالج هکردهنسانعم لاونم و ردیسا اضقر هدنس رغ

  نیمرس هفحو هنب راقارط فح سبا رارارص یزب ناشلوا چین هنیرزوا ردثلآ
 1 ۱ تكنشوف هود هد كد هل شش كلافو یحف تاڪ ( ناغحملا ( ردص وصخحم هن رلحاغا

 ۱ هراراکتمدخ و رد هنآارفح ید رم زداماش هنسشدد و هنککرا روند هنب رلي رواپ /

 هلبکم نالوا خلاب هنغادود یا تلکس وا لوقىلع هباق ولط و هاهو مدح رونید 0
 ۱ هففح و هفاشح ىلع ءاجدق لاش روند هزبا ید ون هانرتعف ( ففحلا ) وتو 1

 ففح یف وه لاش رود هدشاعم وسو هلام تاق فوغحو فقحو هرنا یا هقحو ۱

 هتتم” ر و هنحوا ر كلشدا رب سال ا ففحو لام تلق و هوس شاع یا یوفحو ۱

 (فالا) رونید هرودوب واتوف واحوکو ةيحا یا سا ففح ىلع وه لاقب رونید |
 ۱ روند دبدن و ةا ندا هطاحا بوداشوق یس هروح راداما راد ڭنەنسنر ۱

 ٠ یا هتفحاب نیقدح یا [ شرعلا لوح نم نیفاح ةكئاللا یرتو ] لاعت هلوق هنمو |
 تولم رمغ یا یاع قدوس لاش روند هدواق شماشلوا قع” بونالصا و هناوح

 ةداصالادب دش فوفا نیا فاحوه لاق رود هرصوحت نکد یزوک هلبس هدایز و |

 . روند هیک م رب هدنز رط جدوه صوصحم هناوسن هلی سسک كوم ( ةغحلا ( نیعلاب

 1 بک یهو اهنفحم ف تنکر لا لوا كن هر رولوا ىسەبق هد رزوا تكحدوه |

 ۱ ددنتلا كلد كحوک هد نع و هدنن زو j e ( فافحلا ) بیقتالابنا الاجدوهلاک ءاسالل

 هج وو نام نالف هدد ر هدن زو هسانک ( هفافلا ( روند هزکساقشەوب نالوا

 نوفوفح موقلاقب رونید هيسکشعروب جایتحاورقف ( ( فوفصا) نون ا



 نت سس ےک ا رک

 ا ززتنتش قلوا 13 یوق یدشر و لقع و نيتم
 | ربما ( فیصحا ) هلقع مکعسا اذا سالا بابلا نم ةفاصح نالف فصح لاق
 ۱ هدننزو نسحم ( فصلا ) روند همدآ لاک لفع و نيته یآر ردفصو هدننزو

 | رونیدهآ كياچو هدنور هدننزو بارح ( فاصشاو ) هدننزو ربنم ( فصحاو )

 | نيتم هنسنر ( قاصحسالا ) عبرس یا فاصحمو فصحمو فصحم لحر لاقي
 | تخم نامزو رهد و مکعسا اذا "یثلا فصخسا لاقی ردهنسانعم قلوا راوتسا و

 | جرف نکرونلوا عاجو دتشا اذا نامزلا فصحسا لاقی ردهنسانعم قلوا دیدش و
 ۱ عاجلا دنعس و قاضاذا ح رفلا فصحصسا لاقي ردهنسانعم قلوا یروشوق بولهراط

 | هنتسانعم هبح رونید هنالب هلبنوکتس كنم داض و یرسک كناح ( فطلا )
 ۱ مضضلایا فظتحلجر لاقي روند همدآ ولتراق كویب هدننزو لدنج ( فلظنلا ) |
 یقمازوا یتفو كنمروس هبلاع و نهد هشاب هدننزو هر ( فوغلا ) نطبلا |

 لر و نهدلاب هدهع دعب اذا ینالا بابلا نم افوفح تار فح لاقي ردهنسانعم

 | هیلکلاب كمدآر و اهلش س اذاضرالاتفح لاقی ردهنسانعم قعروق ینج یرباچ
 | كنهسنکرو هلك بهذ اذاهععم فح لاقی ردهنسانعم قلوا رغاص بوذیک یسعشیا

 | ( فلل ) رکذیساک فاح لجر هنمو رد هنسانعم قلوا ردپا تباصا كب یرظن
 | ةسأرو هبراش فح لاعب رد هنمانعم قغرق ندنرلید یحاصو ین هلیصف كباح
 | ائزون تروف هدننزو باتک نافحو فحو امهاضحا اذالوالا بالا نم افح
 | هئرمشق اذا افافحو افح رعشلا نم اههح ةأرملا تفح لاقي ردهنسانعم قلوب ینیون
 | هلاه رونبد هقح هنجاغا نیمرس ردیغارط كرلههلوج هکردهنسانع میس فحو |

 | رکذیساک هنسانعم رثا رونید هزاو ردیدآ كنلاب ولقعلفو قآ سنحر فحو
 1 ةنقو روتلواریبعتقعاشوق هکردهنسانعنكلثا هطاحاو رود ییسهروح كن هنسنرب و

 ا افح "یئلاب هفح لافیو رک ذیساک هب الا [ شرعلا لوح نم نیفاح ] یلاعت هلوق
 ل ةغيطم لخلا انلعح یا [ لب امه انقفحو ] یاعت هلوق هنم اضیا و هب طاحا اذا |

 زا ان فاط نم یا * دصخقیلف انفروا انغح نم * لثلا هنمو امهناوح يا امهتشحاب

 بوالوط هلیهحو تبحم هسهروج مز ینعی نولنیالف انحدمو انمدخو اتماب یتتعاو |
 تیصوصخو قاعتراهظا یک حدء و تمدخ و تمهو انتعا هزعروما و تیاعر هز
 فرو رلنوسللا زواج یدح هدهظع و حدم بولوا هرزوا لادنعا هحو رلندبا
 ناکنم بهذو 4 فارالو یاح هلام مهلوق هنمو ردهنسانعم كاا تیامر و تمدح

 رد رلحانح و رطضم یسهلج ییعب واح م دیا EEA O نولوشو * هفرو هفص

 لاقي رد هنسانعم قمهدلیشح روم بوش وق تآ لصف كناح هاو

 ۱ قم هدر نال ۲ توص هذمک ردنع ۳ اذا يناثلا بابلا نم افیفح .سرفلا فح

 یار ةسک ر هدنن زو همارک ۱

 دم وتو ی دک اف هک
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 راب و الا تفسحت لاقب ردهنسانعم قج وا بویلواق ندنرب كوب و یون هدننزو لعن
 یا هک رونید هلاکا لوش هدنن ز و فسأتم ( فسحلا ) ثرباطنو تطعم اذا |

 عدبال یا فسحصم لجر لاقب هلوا زمنا كرت هنسن بروعم هليا یاعط یکیدشتپ
 ب ولی ربآ ندنر یرب یسارحا كنهنسن ر ( فابسالا ) هک ا الا اش
 | فش ر ( فشلا ) تنقن اذا ؛یفلا فسحا لاق رد هنسانعم قلغاط
 ( فشحملا ) سبا زیخ یا فشح انمعطا لوقت رونید هکا یروق هدننزو

 هال وبقم ان و فیعم نابل وا کد رکج لوق ىلع هیامرخ رتک هلشیتصف
 رونید هب هم شلوص یدوسو رونید هنهانو دشساف شروق دوخاپ
 نوعا تنس كرکذ هلاصف ( هغشا ) رد اج هد هل رسک كنبش هدنو

 یکتشالاق ردقجهلوا یسیرقوی ندکترک هکرونید هنشاب یرفوب رب نلیسک یسیرد
 هک روند هند نالف هدنرب هرکصن دک دلج نیکاو ناتخلا قوفام وهو هنفشح

 روند هنس هحراب ریجن یروقو رونید هب یراق هحوق كبو رونل وا رییعت زیک |
 یشاط کفوکو رولوا ثداح هدن نغو كن هودو كناسنا هک روند هنابج ولردرو

 هرحا زکد لوق ىلع هلوا هدرب قشم وب يغاربط هکر ونید هبایق قشمو لوش یک

 بانک رولک یاشح یعجب یک شاط یرلکدید باش هدمزلق رحم رونید هبایق نب
 هدننزوریما ( فیشحا ) رونید هبوص هحزآ هدننزو هسانک ( ةفاشلا ) هدننزو

 كيك ساتل یکما ( فاشعسالا ) قلخیا فیشخ بوث لاقب رونید هسابل کسا
 اضعا یسهلوقم هعو قلوقو فيشحلا سلاذا لجرلا فشح“ا لاقب رد هنس انعم |

 تصلقو تسد اذا عرضلاو نذالا تفشحسا لاق رد هنس انعم كزو بو روق

 لاقب رد هنس انعم قءقب ندنسارا كيرک بوہیق ینرلق اہق كزوک ( فیشحلا )
 هلداصو یصف كنا- ( فصحلا ) ايده للخنم رظنو هنوفج مضاذا هنیع فشح
 لوالا باسبلا نم افصح هفصح لاق رد هنس انعم كلا قاربا تب اغب هلئوکس

 ته اصح

 | فصحا لاش رد هنس انعم كلا نیتمو مک یشیا رو هفصح یتمع هفصحا
 مکحا اذا لبلا فصحا لاش رد هنس انعم كك وب کم ییاو همکحا اذا مالا

 | موق هلراق ایا یثان ندنعرس نک ردیک بولب لوقیلع تک بوج هلتعرسو هلتف
 ۱ قلاع رون هلتع رس قرانا قیص قیص یرلعدآ دوخاب قم رواص یرلشاط لفجو ۱

 | هودعق ءایصحاریث ناوهوا اعيرس ارماذاسرفلاو لحرلا فصحا لا ردهنسانعم

 | هکیمک یروق :لنیتعف ( فصا ) عیرس كلذ عمو وطخ براقن هيف یشموهوا
 | هنسانعم قل وا زوا و سبا برج یا فصح هدلح یف لاقب روند هفلزواو
 | ( ةفاصحلا ) برج اذا عبارلا بابلا نم افصح لحرلا فصح لاقب رولوا ردصم

۰ 

 | لاش رد هتس انعم فصح هل رسک كن همه ( ف اصحالا ) هاصقاو هدعبا اذا

 ° 7 سس
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 5 ا pa TS E نقار تس هکایوک رونلوا |

 تكناح( ةفف را ) ردکعد تخلا نع عونء دودحم هدارو مورح دودحیا یراح |

 ةا مظع یا هتففرح برض لاقب رونید هنشاب كنکیک هجم وا هلبعف كفاقو

 .كنکیک هجوا ككشا: قاق كسشا رغیآ رولوا ردصم هففرحو كرولا سأر یا.
 اهفقا ع ذخا اذا نانالا راولا فقرح لاقت رد هنسانعم قع وط بوب رواق ندنشاب د

 قیرآ ی دوز E (نوفرلا ( ردینبم هنب روصت ی ر لنا ی ہهغیص عج هدار و, 8

 هل رسک كفاقو ف تاح ( ةفقن را ) رديدآ تكحو ,r روند هب هباد , |

 ردیفدا و هدننزو هفقنرح هلا هیححم یاز ) ةغقن رحلا ) روند هبیراق رودو ۱

 یامرخ هدننزونذح ( فسا ) ردقلوا هللا هلمهم نالوا باوص ردفصهو نكل |
 هنکت فسحو هاقناذا یناثلا بابلانم افسح رعلا فسح لاقي ردهنسانعم كلئروکوا ق

 : لاش رد هنسانعم كهك بوقآ یرغوط هتععر دولو هداوهو هنسانعم كوش روند

۱ 

 | تفس حلاق ردهنسانعم كم وایمق نالي فیسحو فس حو یرح اذا باخسلا فسح
 كع نیکا هدننزو بارغ یقاسحو فسحو تسرح اذا افیسحو افسح هيلا

 كمروسیکو نویف فسح و هدصح ادا افاییحو اح عرزلا Br لاق رد هنسانعم

 ۱ عاج ندر ادعام ندنرلقولیوا كنوناخ و اهقاس ادا مغلا افقریح لاق رد هنسانعم

 ۱ ردقک بوشود ندرابتعاو نيذخغلا نود اهعماج اذا اهفسح لاق رد هنس امعم كجا 6

 طقسا و لد ادا لوهحا ءان ىلع "یشلاو نالف فسح لاش ردهنسانعم قلوا لیلذو

 | نالف لاق ر ونید هنسیدنوکود امرخ هاو دساف هدننزو هسانک ( ةفاسما )
 | هنیک نالوا رعضم هدبلقو دسافلا رقلانم رثانتام یهو هتفاسح الا رقلایم یطعیال [

 | رونید هبوص هحزاو ةوادعو اظبغ یا ةفاسح هبلقق رعضا لاقب رونید وادعو

 هړلاس یا ه4ضهلا 4ابیح لاق ر وند هنس دروب شموکو ر وئید هس كف هب ماعطو

 عجر لاقي هنمو ردف دای هدلوا یانعمیکیا هلبا هقاییح هدننزو هديه ) 7 ( و

 رد ذوحام ندنسانعم ت وادع و ی اهنحاح شف یا هذن ةفیسح

 ۳ 1 هر ید وا زکذ کر رد ردصم 3 ریما ( فيسسحلا )

SY CEE ) EEE1  

 كمدآ رب هلنیتصف ( فسا ) ةقبقر ةباصس ىا ةفبسح ءاعسلا ىف لاقب رونيد
 نالفل نالف فسح لاق رد هنسانعم قلغب ترودکو نیک بورارق یلق همسک رز ۱

 وبا هل مسك كنءرمه ( یاسحالا ) كسحو نجا اذا عبارلا بالا نم افسح
  هتفاسح هطلخ اذا زا فسحا لاق رد هنسانعم قاق هیامرخ رتک یامرخ

 6 فسحلا ( هقاحاذا ه راش فسح جلا ردات بلا شارب ینہ ) فيسعلا ( ۱
 سس سس بس سس سس سس سس سس حس سست



 یر و توس مو سد دیس بیس :

 هفرتعو هف رحم اذه لاقب یک هاکتفرح راسو ناکد رونید هلح یفیدروب بولیو

 بح هلیع كناح ( فرا ) فرصتیو بلقتب و هيف یرتح یذلا هعنوم یا
 هللا دبع ن نجرلا دیبع ندنیندح رد هناد ی رلکدید یمخ هرت هکر دیسا داشرلا ۰

 كن نویفرلا ن ویدادفبلا رغعح نب نسحو لهس ن یسومو یدحو یردب و
 هل رکو ىع كناح رونید یخد هفرح رونید هغامورحم فرحو رد رلب وسن هنعیب
 مورحن كنبرب ندرلن آ ینعی [ هتلیعنم ىلع دشا مهدحا ةفرحل ] رع لوق هنمو
 رولک لقئاو دشا اکب دب زا ندنرللوا جاتحو ربقف یرللوا لصاعبو تخ دیو
 روئید هب4هشب و هتعانص تهح نالوا ق زر رادم هلل رسک كناح ( ةفرحلا )

 یماد كمدا ر اقلطمو یک یرلتعنص قایحص و او تطابخ و تیاتک ۱

 اد ار ز رونل وا ق الطا تف رحو تعنص هد راکو لع یکیدلبا لاغتشا
 یند یسهلوقم كاکنوربو قلقواق لاطو قلزاغ سو ر ولوا فرحو لئام کا
 لکو اهنم قزترب ةعانصلا و ةمعطلا یهو اذک هتفرح نالف لاش رولوا تفرح

 ثامدارب هدننزو ريما ( فيرحلا ) ةفرحو ةعنص مسي یرضو هب ناسنالا لنثشا ام
 ( فیرطا وا ) كنف رح ىف كلماعم یا كفش رح وهلاش روند هنتعنصب> و راکمه

 رونید هلیمقح هیلق وب هرای ( فارحلا ) ردیسهبنکكنهعی ر یبا نب هللادبع ندنیئدح
 هدننزو نافع ( نافرح ) تاحارجلا هب ساقب لیلا یا فارعلاب حرج لا سياق لاقب

 تکربو ءان یلام كمدآرب هلرسک كنهنمه ( یارحالا ) رديلع لجر رب |
 کو حصو هلام ی اذا لحرلا فرحا لاقب رد هنسانعم قلوا ناوارف بوکوا

 نت نوحا لابع و اھل زه اذا هنفا فرحا لاق ردهنسانعم قثلقرآ ی هقان 9

 ضوعو هلابع ىلع دك اذا نالف فرحا لاقي ردهنسانعم كملنا راکو بسک بوکح

 فرحا لاق نوسلوا لیاقم هکلک ك رکو هکلوا رک رد هنسانعم كليا ازح و

 لاش رد هنسانعم ليدي و ریبغت ( فیرصلا ) رش و اربخ ىلع یزاج اذا لحرلا

 فرحلاش ردهنسانعم كلبا عطف برو ینعی فرح هناجر یلثو هربغ اذا هفرح

 ثیدلا هنم و رد هنسانعم قذق لئام هفر طرب ییهنسنر و افرح هطق اذا قلا

 تناجیا فرح ىلع اهلعج و اهلیع یا [ بولقلا فرخ نوعاط توم میلع طاس ]

 یرغوط هفرط رب( فرحلاو فارحالاو )هدننزو باشیشعا( فاربرحالا )فرطو
 لاماذاف رعونرحاولحرلا قرورحا لاق ردهنسانعم كیا لودعولیم بوایکا

 و فراخ لاقب رد هنسانعم تا زا و 2 هدننزو هلعافم ( ةفراعملا )ددعو

 سس سس

 : RTE توش بودا اک بسک اباد كمدآرب یک فرتحو فرحو ردحلاص /

 قالطا TL و یا تخم دب اس هی لومفممس | ( فراغا ( ارا



 لفظ تن او را ) وند مر لاکا یفارط هدسنزو دغ 5 ترا )

 روند هنسییق نیکسکو یرویس و هنبرانکو هنجوا كنهنسنره هلنوکس كنار و
 | كغاط لبلا فرحو اهدحو اهربغشو اهفرط یا ةنیفسلا فرح ىلع دعق لاقي

 كنوو هدننزو بنع رولک فرحیعج روند هنسی روط یرویس یک نالت هدنسهب

 قالطا هت رب ندیجهت یفورح فرحو ردقوب یریظن 2 ندنسهلک للطو لط
 ولاي هجا زسلجو نوعغدلوا عفاو هدنرافرط كنالک یک مج و فلا رونلوا
 قا لاعب رونبد هنکوب یسهثج دوخای هنلورهم و قیزآ لوق ىلع رونید هبهقا
 هدیعجواو هننراذک كثبش رب هدیکلوا ییا ةعظعوا ةلورهموا ةرماض یا فرح

 هدن دالب 2

 فرح هدنحالطصا نوبوڪ و كا ندشاط هراق a هرانم هایش هنر

 ۱۷ ؟هلبق و رو هنلوب وص فرح و زدشه وا هددشد هنس هب كغاط

 رددسافی دنا دعام كف رعت و ردهلک نالوافرعمآ هلق رعت لعفالو من ماب س هل ینا اعام ۱

 ردهیحاترب ندنسحا و راد | رهش ) ف E قامسر ( ردط ودسد» هد هب و بت کی صفت ۱

 دبع نم سانلانم هو ] یاعت هل وق هنم و ردلمعتسم هاتف بولسا و هحو فرحو |

 ةسنامط ريغ ىلع وا كشلا ىلع وا ءار طناالءارسلایلعهدبنزناوهودحاو هح و یا[ فرح ىلع هللا |

 هحو هبیهلا هاكرد ىرلضعب ندسا نعي انکمم نيدلا ف لخدال یا هما یع |

 هص> بودا تداسع هدنتقو ترسمو تمعن ید را ردنا تدابع هرزوا دحاو

 | نک دوخاب هرزوا ددر و كش دوخاب رلرلبا تدابع هدنرلقدلوا راجود هتبکن و |

 تدوبعو لوخد هم السا ند قرهلوا هرز وا بلق نانیطا و رطاخ نیطوت و سان

 1 ىلع نآرقلا لز ] ثیدسحطا قو رلزللا لوبق ندرك بي ز ی قیقح دوبعم

 هداروب برعلا تافل نم تاغل عبس ىلع یا [ فاش اک اهاک ف رحا ةعبس
 لبدحو نزاوهو نو شد رق ندب رع تاغادا ص E es كفرح ۸6 یارخا

 ] ردلکد رام قلوا هحو یدب هدهدحاوقرح هسح وب ردٌنغل هنوک یدب ا ىرلتغل |

 | عبس تاغل وبشا سپ هدهسپا یوتحم هرزوا هحو هدای ز دوخاب نوای یدب ردقنره

 هکر د هنسادع كجا راکو تسک فرحو ردکعد دوح وعو روشنم دع e رق

 انا یناثلا بابلانم افرح هلایعل لحرلا فرح لاق ردنرابع ندقعشپاب هنحوا شيا
 ۲ هفرص اذا ههحو نع "یشلا فرح لاقت ردهنسانعم كمرب وح iy یاهتسنر و تسک

 ۱ هنسع فرح لاش رد هن سانعم تكمکح هم روس ه زاوک هلبصف لیاخ ) ةفرحلا )

 یرادقەر بوناروا هه زاشخ للأم كنەسكرو اا اذا لوالا بالا ن ۸ ةف رح

 ) فرعا 3م د دم به ذ یا لوهحا لع هلامیف فرح لاش ردها تخم 'قاوا فلت

 ۱ هداتعموو رد ساع قل وا هغ رالاو قمرا هبناج رب رد ید ردصم هدننزو سا

 هدەنيهخو هدن و مو یفرمسهمیا فرح هع لام لو كنم و رواوا ناکم 2:



 [ لوقلا لطي لو هغفج اذا مالسلا قذح لاق ردلنهاسم هتسانعم كلا فيغو |
 ۱ هب قنسک نالبابولیسک ندنس هلوقم نایتخ»و نوک هدننزو هسانک ( ةفاذلا ) هب

 نم یش یا ةفاذح هلحر نام لاقب رونلوا قالطا هک-هیب هحرادقءهرو روئید

 ( ةفدلا ) ردیسا یتیفا رفع نادل اخ مننزو هرم دع ) مات ۱

 همام ) هفاذح ( ردشلنا رارکت یو فلوم روند هنواخ رودون هدننزو هه

  فسو انا قصتاو دج نادندحم ردیعسا نطب ر ندنس هلیبق هعاصق هدننزو ۱

 ةشذحو سوا نب ةفيذح ردندیماسا هدننزو هنیهح ( هشذح ) ردندنا نایفارطا ا

 | ندنس هلیبق قراب یسی رز و ندنس هلیبف دزاو لتسح نالا نب ةشذحو دیبع نب ی جم بم و و 9 جم یر ون
 | ردندناا رل هسک مان هشیذح رکید فر هیلوا بوسنم هبهدلب و ةو با بولوا
Jلوش هدنحالطصا ضورع نفو هنسانعم قز روند هم واط بنا ۷( نودا  

 الثم هل وا شفلوا طاقسا فیفخ بیس ندنرخا هک رونلوا قالطا هلیعافن قرح

 | رونلوا لقن هنژرج نلوعف هک هلوا شلاخ یعافم بودیک نا ندنورج نلیعافم
 ' هدرخ لوقلع هشوق سنحر هلنیتعف ( فذا ) رارد قذح هکلیا طافسا ین آ
  ردصوصم هنتالو زاجح رولواهدرخو هابس هک رونبد هنوبق ساحرو روند هزاق
 یرلهنحو نلوا یراقلوف و یرلذو وق رول وا هدلح ما شرح هدنع ضعبلا دنع

 نکا رول وا لوڪ اماو كع وک هکر وند هب ةغرف ولز درو رول وا
 هدنن زو هاکرش افزا )ل رونید هنغاریب كنبکا فذح و رونلوا ریبعت یہ هغرق
 زد_شماللا یدصت هنربسش هیسکر نکل رلرد ما اوب مه نابم هح رک

 ( ةفاذطا ) رردبا هدارا یتسانعم مهيا ةقبرط و مهيا ةريس ىلع هکمردا نظ

 لول هدننزو ءا رج ( هافذلا ) هنسانعم تسا روالوا قالطا هرد هدننزو هایس
 ءافذح نذا لاقب هلوا هدنزرط شلسک هکايوک هلغلوا هدرخ كب هکرونبد هفلوق
 قمردلو تفابق هکلیشبا بوشوق بوزود مو تن را ( فیذعلا) تفذح ار 6

 نرس هدننزو وفعح ( فحرما ) هعص و هایه اذا ءیشلا فذح لاق ردهتسانعم

 ! رفعح هليا همجعم نیش (فثرا ) ةدراب یا فحرح ځیر لاقب رونید هل اا

 | اصوصخ هراشوق هدرخ و هنسانعم كعسلا سولف رونید هنب رالوپ كغلاب هدننزو

 | كن هقلح هرزو روند هنس هدرخ كئش ره و رونید هنیرل شوق هود هدف

 : ریپ و هرلناوئانو فیعطو هکبح اذا عردلا فشرح یوس لاق رونید هنیرلهرص

 1 یرلکدتسانیی زت هنیرزوآحالس و رد هفش رحی رد رغم رونید هرلدداب و ءراراتخا و

  فشرراب هحالس نیز لاقي رونلوا قالطا هرلهغروبق و هرالوب نوتلا و شموک
 | هابطالانیبالاح هکردیعساتابث ولنکیت یریکد.درکنکهدیسراف و حالسلا هب ن ا :
 اه ( ةغشرحلا ) ل رانکنا هدیکرت رونلوا قالطا هنعون نیا و



  هعزعز اذا موم نچ هفرتح للا FOOTE قعر نر ندرت ۱

 ۱و نرو رب هام یا برجام هش ژو اح رج د ( فرض ۱ ۱
 ( فتلاو ) هلئوکس كن هلنم یانو PR كناح ( فنحلا ) ددبن اذا ید ی 1

 ) فورجطا ( روند هراب قرف و هک ردتل هدنزاظفل ثحفو ثفح هدننزو کس 1

 ( فجا ) رددآ كجوب رب كوي نده رق ولتیا نوزوا هدتنزو روفصع "
 ا و فرا و و یا هک یی هفت ي تجر تاج

 | سرت یهو هتفجحم اغلا لاقی رارونللوق رابرع هک روند هناقلف شازود ندیر»
 هنسانعم ردص رو قالطا هسک وک و بقعالو بشخ هيف سیل دلج نم |
 روند هلارسا نالوا نده ردت هدنظفل فادح هدننزو بارغ ) فا ا ( ۱

 ۱ د یا اف و هن دح و لوقت روند دردآ ناب ر 3 یزون او ) فوج ا (

 ٤ ) ف اصحالا ( روند هنستل روق نراق هدشازو ربا ) فبڪ 1 ) هتم رهل لص 8

 لاقت. رد هنسانعم كلا راینخا نوجسقن یدنک یهنسن رب هدننزو لاعتفا

 ۲ كح بویلبوط هنفرط , یدنک ییهتسن ریو هصلطسا اذآ ١ "یفلا فعح) |
 عنم ندکلتثیا هنسن رب یضنو هزاح اذا *یثلا فحصحا لاق رد هنسانعم
 ] ( فحاحا ) هنع اهفلظ اذا اذک نع هغ فصحا لاق رد هنسانعم كمل

 | بحاص یا افحاحم لبقا لاب روند هرواکنح نالوا ولري هلیسهینن لعاف

 | فحاحم لحر لاش رونید همدآ نالوا هرزوا هعراصم امادو الناقم رب
 | رد هنس اعم قلث عرضتو زاب هدازو لا ) یاعحالا ( ضراعم ی)

 | هدننزو جرح دم هليا همج* لاذ ( قرذحا ) عرضت اذا لسحرلا فسا لاقي ||

 | هباق ولطو یک یرلقن رط راوط شم راپ راذک رونید هب هنسن شالزود قارطا |
 | ردیسهبنک كنالترص هدننزو جریز ( فرذحما ) ولءیا فرذح ءانا لاقب رونید |

 | نالوا هدنزرط قوجف هدنشاب كنس هناد امرخ هدننزو توبکنع ( توفرذلا ) |!
 هنانک ندهنسن زیحات هلکنو و روند هنسیدنسک قرط لوق ىلع روند هب هست ]ا

 ( فذلا ) *یث ىنعي رفظلا ةمالقوا) طیف ىا توف رذح هلام نولوش ررد,)
 بابا نم افذح هفذح لاقي رد هن انعم تامروشود هلئوکس كلاذو یصف كناح اإ

 ند رلپ ونو ندلافصو جاصو ردندنوب یراریبعت فذح كنويفرص هطقسا اذا یناثلا
  هذخا اذا هرعشنم قذح لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمردیک بولا هحرادقءرب

 ینصقو ینرلنی و اهب هامر اذا اسعلاب هفذح لاقب رد هنسانعم قغآ كنکد هیسکرو

 لقب رد ه:-انعم كیروب قرانا قیص فیس یرلیدآ لوف ىلع كع روب قر هدانبوا
  كمرو ۳ همدآ ریو هوطخ یادنوا هرو هبنخ رح اذا هه فذح

 / یر مالسو اهب هلص وا اذا رج 398 یاد لب ید هسا ا



 ناکلا ناسا لات رد هثنانعم قلوب ا یرب رب € ةناستسالا هر لند
 | نومتساداقباک مسنا اذا *یشلا فاحتسا لقب ردهنمانعم قلالوو قوجا هدحو اذا |

 ۷ داهتحا ( نانهتحالا ) ردیسا لحررب هدننزو هما ( هفاهح ) لصالا لع
 | (ذغیلا)ل ربثکاذخاءذخا اذا *یشلافهتحالاغ ردهنسانع«قللاقوجندهنسنرب هدننزو
 | .فیخ یجب رونل وا ریبمت هتشال هک روند هند هثح تیم شقوف- هل رنک كوج
 | حارا دقو تملا ةثح یا ةغبم لا نم نتنا لاقب رولک قایحاو هدننزو بنع رولک
 هرب هدنزو باتک ( یقایح ) ردعضومر هدنن كوبت هلبا هنب دم ) ةهيجلاوذ.)

 قالطا ه یجوص نفک هدننزو دادش ( فابجلا 0 ردیدآ وصر هديت هکم هلیا
 رد هنسانعم قد وق كب هشال هدننزو فیح ( فیلا ) هنسانعم شابت رول وا

 (فايتحالاو) هدنن زو لیعفت( فییختلا ( تنتا اذا افیج فیج ةفیِلا تفاج لاه |
 تنتنااذا تفاتحاو ةغيجلا تفیح لاقي رد هنسانعم ققوف كن یدو هدننزو لاعتفا

 قلدف روفو ردهنسانع؛قغف روقو هنر اذاهفیح لاقي ردهنمانعم قم روا فی و

 عررفاو عرف یا فیحو اذکق نالف هفیح لاق ردهتسانعم

 بوشلاچ هدنزو روسع هليا هیقوف یا ( یورتطا ) (۰ زلمهلا ءالا لصف «)
 ىلع داک یا قاورتح لحر لافقب روید همدا نلسب لایعو لها ؛لرکح كما

 كلاس زد ولج: یجب رده دانم توم رک تاو یھ لا
 نم هشارف ىلع یا هیشا فثحو الیلق هیف فتح نالف تام برعلا لوقو هلرء

 هب رد و لتق یتعی زس۴ مدا رب یی قرح الو قرغالو برأ الو لتف ريغ ۱
 هدر ینیدلوا دوخاب هدنکشود قر هیلوا 0 هلا هطراع والثم قرحو قرغو

 8 نالوا شا رف اص یصیصخم هشیآ را ربد ها فتح تام هسابا تاف و

 ا دوخاپ ردنا بص یاتضق كرهررو بولآ ندنور یفلوص هدقدلوا شکناچ

 هننزدلرا قرصتم لمف ندنو نووغل رثکا هک رد حرابش ردیبم هنب رک | لیک ردبا جورخ ندنسهراب كحورجو ندنفنا یور كيرم رلب رق

 ت و دلا تیک دورو تبع هاب نفت نو را را
 ۱ تب ردصم یظفل فتح هدران و و ردلیلق ردکمد < فتح هک لوق هيف فاح

 وزش نالي هدنن زو هرگ ) هولا ( رد هلاکت هنا توم تام رد وسنم هرزوا

 ریز ( فیتطا ) هلدع ةأرما لقب اک ةفثح ةيح لاق رولوا فصو هل

 سرافو رعاش رد ورع نا عبر یمسا هک فعسلا نب فیثح ردنداقلا هلو

 "باسن هنوعحن دیز ی فیتحو هدشنزو رقما رد فتح لوق لف
 ا هعالرقو هکلدرس نالوا شراع هزوک هلیصف كنارو كاح ( ةفرتلا ) ردفوره

 قەل 2 روئوا ردصم . ةفرتحو ةرجو هنوشخ یا ةفرتح نا لاق روتي
 ف اخخ تا .عیوخ تاج هخ م اطینشخ ت أ



 بس وو یه هرس مجید درج هوم وه هیچ بم تب دو رومی ر

 فاوحا هنیرلفاواو هننرلهاک رخ كنيرلهدویوو یلاو هنیرللاع طاطسف روغ ۶

 ععسا لبللا "یا مالسلا هیلع " يتلا لئس وبشاو ردیعج كفوج هک رل ردا قالطا |

 هک ردبرخآ ثلث دارم ندلیل نوح هدنثتدح [ رخ الا لبللا فوج لق ] 8

of 

 ) نافوحالا ردیسماخ ورح ندلیل نانلوا ضرف ورح قلا عي ندلیل سادس)

 | یا نافوحالا سانلا كلها لاش رونلوا قالطا هحرف هلا نراق هلیسهش هين
 | یا فوح هنطبق لاقب روئلوا قالطا هغللو هم ( فوجلا ) جرفلاو نطل
 ۱ هدن>ح راطصا نویفرصو روبید هب راس را نالوا مظع یس رحا ) فوحالا 7 كع

 ٤ رونلوا قالطا هب هک نالوا فرح ر ندتلع فورح هدنطسو ی۶د لتعم ی ۱

 ۱ هدننزو ینوک ٤ فوجا ( عساو یا یوحا دا لا 2 رود هب هنسن شک و |

 ۱ سنج رب هلفیفخو دن دشت كنا قوح و روند هب همت وان ديمو کا ید وب

 ۱ لاق روند, هند هلوقم ۷ راسو شماقو یغراف زسزوا شوب یعاو ةعساو یا
 ۱ یقعاجج هعیر ۷ صمام یبا فوعو هبواعمو 4۶ راف یا ءافوح ة رو دانه ۱
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 هبهنعط نالوا شلشیا هنسیرحا كورضم ( ةفنالا ) ردیدآ وص رب هدندروب
 ةعلت لاقب روند هرب نردو فومبا تخلب اذا ةفئاج ةنعط لاق رولوا فصو

 ( فئاوجلا )ردربعم هلناونع اذک فئاجو اذک فئاج هلتفاضا یرب ره هک ردن رلعما ۱

 كناوبح و ناسنا سفنلا فثاوح هلئسسانم و یدنلوا ید هک ردیعج كن هشاج ۱

1 

۱ 
۱ 

۱ ۱ 
۱ 
7 
۱ ۰ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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 روئاوا قالطا هرلغح ویو هرار هحروقح هدنروضع نالواحاورا هاک را رق هدنرلپ را

 . مبظءلایافوجملحر لاقب رونیدهیسک نالوا فوجلا میظع هدننزو فوم( فوحا ) |
 :ریسبعت قووف هکر ونید هب هنن شوب یا هدنزو مظعم ( فوحا ) فوج

 هک رونید هبهباد لوشو فی وجت هبف یا فوج “یش لاقب ردیلباقم تعصم رونو
  زنسک روب و هلوا شمقج بولپ رس ردق هننطب قلرقاچو هحالا نالوا هدنرلقیا
 . بارغ ( یا وبا ) نابح هل بلقال یا فوج لحر لاقب رونید همدا ققروق

 ۱ راج هدننززو نافوط ) نافوجلا ( رواد هلا یراکدیډ قوح یدو هدننزو ۱

  هب ورحصا ی هنعطو برمض هل رک كن همه ( ةفاجالا ) رونید هنثلآ كنمسق

 ا ورك ىب ویقو هفوح اتهب تغلب اذا ةنعطلا هتفحا لوقت رد هنسانعم كعلشب)
 فوځ ) فوجلا ( هنددر اذا بالا تفحا لوقت رد هتسانعم قمامق بور وج 1

 ۱ ةنعطلا هنفح لوقت ناو هنسانعم لاسیا هب ورکا یه رطو هنعط یتدو هدنن زو 1

 ِ یاسیتجالاو ) هدننزو تفت ( نوضتلا ) هفوح ایم تفلن یا اهو نوح |
 ۳ هفانحاو هفوص لاق د هی اعم لا : دوش هما كنهنسن ر ۳و لامشا ۱



 أ اتا عبارلا بابلانت افونجو اهنج هتیصوق نالف فنح لاقي رد هنس انعم روجو
 بابلا نم افونحو فنحو عبارلا بالالم افنح هقبرط نع فنح لاقبو راج ولام

 اإ كکرج هیورعا ینایرب تسکوک هدندب فنج هکر لیدید رلضعبو هنع لدع اذا ینثلا

 | فاح هیف لاقی روند هکلیرکا نالوا هرزوا هحو قلوا لدتعم هلاح ىلع ای رو |
 زا ( فانح الا ) رخآلا لا دتعا عم همانضهناو هیقش دحا لوخ درو زلا ق وهو

 لاقي رد هنس انعم كلا لودعو ليم ندب رثوطو ندقح دو هلبرسک كن هزم
 ندقح هدننعع تیصو ةصاخ فثح هکی دید راذعهنو لدغو لام اذا نالف فثحا
 ردلمعتسم هدکیا لو دعو ليم ندفح افلطم یانحاو ردص وصح هکلیا لودع

 هفداص اذا انالف فتحا لا رد هنس انعم قلوب لئام ندفح ی هسکر فاتحاو
 ندا لو دع ندقح ردفص و هدا زو رجا ( "فذح الا ( همکح قافنح

 هب و رضا یابی كنسک وکو یا نم لئام یا فنعاوه لاا رو 8
 رو زلا یتش دحا لخاد روازتم یا فنحا لحر لاش رونید همدآ نالوا كکوح |

 ( فنعلا ) رهظلا ىنحملا یا فنحا لحر لاقت روند همدآ یرکا یلیو همهم
 مصخ لاش روند هب ینک ن الوا لئام ن دقح عمطل اب یلف هد زو ربثم

 هلردبا ناليم هصشحاف بونلاص هفرط ره هلی كيج ( ینانلا ) لئامیا فنحم

 ليم هيف لانخ یا یف انج لحر لاقب روئید هیسک نیب دوخو ربکتم نیب روب
 فاتح یف  لاق رد هنس انعم فارحاو ليم ندابحاو هدننزو باتک ( فانلا )
 هدنن زو یرا ) یننلاو ) هدنن زو ىزج ( یننلا ) هلها ةبن اف ىا ج

 هدند روب یس هلببق هرازف هدنن زو ءارج ( هافنلاو ) ردزاج هلرل دم كرلقلاو

 لع افت ( فن اصلا ) ردلکد یدآ عن وم ېک یمهو كنب ره وج ردیذآ وصر
 فوخ ( فوجلا ) لي ام اذا هقبرط نع فناج لاق رد هنس انعم ليام هدننزو

 روند هر روقح ولقارونواو زود تبسن هنفارطا یک یسه روا هرد هدشنزو

 هک رونلوا قالطا هنن راق كناسناو نتطلا ناکلا وهو ضرالا نم افوح اولزن لاقب
 هدنرا كنموق .اعو رددآ عضو رب هدنسهیحا ناو ردیسب رحا دارم

 [ ندتسهدام رج هک هت يدنا ردنا تیاجب هک مان راج یا 4 رد
 | مومرب هدنوشکا هيحانو ردبدآ یاس رب هدنسهکلوا سلدناو یدنلوا رکذ
 | تیآ [ هم وق یلا احوت انلسرا انا ] هک ردیدآ عضوم رب هد دارم ضراو ردیدآ _
 ردعنضوم رر هدنراید دعسو هدهماعو ردعط وم نالوا روک ذم هدنریسقت كنس هما رک 1

 نایح ندنيادحم ردعضوم رب هدهمصب هدننزو فوحلا برض ( فوجلا برض )۰
 تیالو لهاو ردیوسنم اکا قوا دیز نیراج ءاثعشلاواو قوا جارعالا



۱ ۰۳۸ 

 . یطخ داجف تلعفف مس لاق اهنعاو كتطف قرحو اهنساو كتفلج لطاف كطخ 1

 ] نب ل بتاک مان دیملا دبع نالوا لثم برض هلتعار ندهوما ناوید باتک ینعی
 شوخانو انف تیاغب یسوزایو بوزاب وزاب هلا لق هصق یغاجابرب هکیدروک ی هبیتق |

 ۱ كسا A نوسلوا ل زوک متباتک رکا | لس یا هکیدند هدننعک هسرت ردنا روهظ

 1 مس هیلرا هعق رحم ندنفرط غاص یتطقو بونوب هح ولتاو هد وزوا یتغاجاب كق

 لقت ود ی دلوا فیطاو بوخ مطخ دعب ن ھ هلی سح منیدلوا لماع هلا هب رو

 روند هب یرد نلی ہک نوا ناشن ندهود ه دننزو هفر ) ةدللا ( ردشلنا

 " قلوا ازت ىا هکرب ه دننزو همارک ( ةفاللاو ) هلنرتعق ( فلنا )

 فلحو افیلح ناك اذا عبارلا بابلانم ةفالجو افلح لحرلا فلج لاقب ردهنسانعم

 ا 97 هلوا ار قلا هوا هوش کل یراب وتر وتا نمک نوش
 ( فالج لا ) ردیعا اغمت هنوکر صوصخم هب هود هک ردتنل ه هدنظعل هفرح هدنن زو

 روند هب هغ وق لور هدنن زو یرابح ) یاللا ( روسد هفعلاب هدننزو بارغ

 ب وریص یروماج هدنزغا كنيتس دای كب وک هل رنک كن همه ( ینالتحالا )
 ب ار ع فقالا یی اذ لحرلا فلحا لاقت رد هنتسانعم كمر دیک

 . كلام مایا قلقار وقو قلتیق هک رونید هیسک لوش هدننزو مظعم ( فلحیا )
 . رق ناک اذا فاح لحر لاف هلوا شلیا كالهو هاب یتسشاومو باود یتیدلوا
  یرلرب شعب ندندناوحو قارطا هک روند ۵ هنسن لوشو هلاوماب نونسلا تبهذ
 هکر وند هب سڏ لوشوهناوحی ه دحادت ناک اذ 1 فلح* یشلاقب هلوا شفلابولپ رص

 لیدقت( قاق هم تیق اذا فلج یش لاقب هلواشااق هی هنسن هحرادقم ر ندنا

 ۱ تفاح لاش رد هسانعم كابا هاس و كاله ییسدشا وم وبا ود كا س ق اروقهدننزو

 روند ههئس قلتیف هليخف كفاك لحکو لاومالا ةنسلا تلصاتسا اذا فیل لعک
 نیافس ) فئالجلا ( روند هناوناو لوزهم هلیس هینن لعاف ےس ۱ ) فلت (

 رديعج كن ةفيلح هك لاو ) درو لش ( فلا ) تو

 نونس لاقب روند هرللب قاتیفو قاروف ندبا الهاو ۔انفا یب یشاومو لاوما نوتب
 هلیصف كمالو كيج ( :افنلطا ) اهبهذنو لاومالا فلج یا فلح و فلالح

 طبالع ( فدانجلا ) هيف مداال رافقیا ةافنلح ماعط لات روند هکحهبب سفناق
 قر هداسوا یرازوماو روند ههودو هناسنا سقشقاپ ولهدوک یربآو نیلاق هدننزو

 نیلافو یشم اذا هیغتک هلرح ناکاذا قدانح لحر لاق روند هبسک نالوا ررو

 . دنم وتنو زوعسو ولهقرآ هک رونید هبه راجو ههقا لوشو رونبد هرودو ولهدوک

 فصوت الو ةفدانح هما كلذکو ةريهظ ةنيعمیا ةفدانحو یدانح فا لاش هلوا
 ليم قعاص ندیرغوط هدننزو دوعف ( فونجلاو ) هلندنصف ( فنلا ) ةرحلا اب



 أ لحل اف هنسن شابو هبحانج اهسبلاو ةضيبلا قوف روا شفتناذا رئاطلا فجغح لاقي
 هج رادقمرب زونه نکل بویر وق هک رد هنس انعم قلوا هدنلکش شع روق 1

 تكحراش یدن هبفو فح 3 لتباذا بوت نیفج لاق ردن رابع ندقلوا كانت 1

 هدننزو لاعتفا ( ف افتجالا ) یدبا ففجت یلصا كنس هک فجفج هروک هنن اب
 *انالاق ام فتحا لاقب رد هنس انعم كم روعک هروخ روپدس ییاعط نالوا هدا
 قءوص یتغوبق كن هنسنر هلن وكس كمالو یصف كيج ( فلجلا ) هیلعام یا اذا

 قءروا هلمفو هفرج ینعع هفلح لاقب رد هنس انعم كم ردیک بور وپس بوریص
 قمر وق ندنکوک هما ی هنسنرو هبهرضاذا فیساب هفلح لاقت رد هنس انعم
 (.فولحلاو ) هدننزو ریما ( فیلا ) هلصاتساو هغلقاذا هنلح لاق رد هنس اثعم
 لاش روند هکعا شقلی نورف ینزو فولحو روید ههنسن شلیوص یفوبق
 هدنراحوا رتب هدرلرب لهس هکزدبعا توارب فیلحو رونتلا هفرحا اذا فولحم زیخ

 هنم" راوط رولوا ولم هلا رلهاد هدرخ یک یرادو هیبش هدیلپ یرلقارب نالوا ۲
 رکذ يس اک یک فلج رونید هیسک زنسقشقایو قاصتو ردبا نیس بوبارب تیانب [

 ردهنسانعم قمر وق هرزوا لاصیشعا یی هنسارب یدو هدنن زو لاعتفا ) فالتحالا ( ٣

 هکر ونید هنفیراپ شاب لوش ( ةغلاجلا ) هلص ًاتساو هعلق اذا *یثلا فلتجا لاق [
 هبورجماو محللاب دلجلا رمشقنیا ةفلاج ةجث لاقب هلواشمریوق ربارب هللاتا یبیرد |
 لصت ملاذا ةفلاج ةنعط لاقب رديلب اقم هفلاج هک روند هبهنعط شم الوا دفان |

 ۳ لاق رولوا فصو هب كس قلثا روقو قاتیقندا كل الها ی یشاوم هلجلابو فوجلا

 باود ید و هدنن زو هنیفس ( ةغيلجلا ) لاوم الب بحذن تناك اذإ ةغلاج |

 زسفشقاییک فیلح هلرسک كیج(فلجلا )رونبدهبهنس قاروق ندا انفا ییئاومو ۴

 ند رونید هبوکو فاجیا فرلجو فلج لجر ل اقب رونید هیسک شارتان قلصت |
 رولاق هدنزرط هبلع لو هکر ون.دهنسیغاشاكی وکقی رقدوخاپ هب وکش و لوق ىلع هنسانع« |

 دوخابهکعا زسقنافلوقییع روند هکعغا سبایو ظیلغو روند هنحاغاامرخ كکراو

 هکرونید هتیدسحنویق شازوبیمیردلوشو رونید هغاجفهاقو رونید هنیرانکتاکتآ
 فورعمر و هل وا شلوا عطق یرلقایاو یاب و جارخا یماشحا نالوا هدنسد رحا

 هل رك كيج ( ةغاجلا ) ر ويد همولط زسقایاو سشاب و ردبسا كشوق _
 روئید هنسهجراب و هنسهعطق كنهنسار»و رونید هنسهحراب كما ی روق بقا "

 كلف ا هنب ر نالی و هت راو هنشيد كلفو ةعطق ىا هنم ةقلح لا

 بتاکلا دبی لمع لوق هنمو رد راج ه دهل بحق كيج رونلوا رییعت یاب

 دوجب نا ابرو تنکنآ ادر اطخ "ىج غیا ةياربلا ریص | ریصق لقب بنكي 30۵ 3
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 EAST و تهو روند و وب لب كيح 7 ةغلا 3 انعمڊ

 یلع مسقل تح یورپ و اهلك ى ا ةغج سقت تح ةينع ىف لقنال سابع نبا لوق
 هنغوجق كنکعج امرخ هلي كيج ( فجلا ) الوا شيجلا ةعاج ىلع ىا هنفج
 هک روند هباق شلزود ,ندیردو روند هنب راز هجا نیب رو یفحروموط لوقیع
 یدح كن کما a ن دجم دیشخا نالوا رصم ریما فح و هلوا زیاغب یزغآ

 ؛ شلوا هدنزرط هغوق بولیسک ندنس هنروا هکرونید هيه رق یکسا لوشو ردیعسا

 هللا یلصمو رونید هب یناف ریپ و رونید هب هطاوق شلوب وا ندنکوک امرخو هلوا |
 | قواق شوب ىجا اقلطمو یک یراوبد بارح رونید هدس نالوا لثاح هدننن هلبق |

 ا
 أ

 2 5 وو

 رات بود هزوک یب یشاومو باو دو ېک ن ادابو زوج شمل وب وا روند هب هنسن |

 ( نافجلا ( یلص“ یا لام فحوه لق روند همدآ ندا ماما نسح هنحالصاو |

 ریثک یرلتعاج رونلوا قالطا هني رلهلیبق میم هلیارکب هلیس هبنب هینتو هلیعف كج
 ٠ صوص هنيرلهليبف هلظنحودسا هدننزو ربغلا بارغ( ریطلا یفافح )نوجغيدلوا

 | هد هليا روسکم *هلهم یاحردلقشم یعضاوم ریطلا ةريثک هجن هکردعساو عنصومرب
 رونید هب هنن شلدی روق هليا لع هدننزو بارغ ( فاغجملا ) رد هدرناب ز
 أ ربما ( فیفا ) روند هب هصوب و هغلتوا شلغاط هدننزو هما( ةفاغلا )
 اعم ( یافطاو ) هدتزو دوعف ( وفا ) روند هغلتوا یزوف هدنزو
 ۳ بدتک فح تسدک بوئاپ تففح لوفت ردهنسانعم قعروق هدننزو

 | شب هتششنک فج تففجو ثلاشلا بابلانم حغلاب ضعتو یناثلا بابلانم
 | یغاربط هدننزو دفدف ( فجما ) تسب یا افافحو افوفح مبارلا بابلانم

 | فجقج حب ر لاقب رونید هراک زور دیدشو رونید هضرا هچکسک وب نایلوا ظیلغ
 ۱ ند دادضا هلکغد ه رب هبکنا قر واو رونید هبهوا شیکک یم رکدو ة دیدش یا ,

 ٠ وكه واي قاشكيو ةدهولا اذكو ريدنسملا عافلایا فیفج ضراىف اولزت لاقب رولوا
 . هدننزو جاج ( فح افلا ) راذه٠ یا فجفح لحر لاش روند هصخش

 ( فافصلا ) كمابلو كنئوهىا تفحافح یبا لوقت رونبد هنسابلو تيه كمدآرب

  راروالد شعبو رارردبک هرلتآ هدننوک كنج هکردهکرب هدنزرط هرز هلبرسک كنان
 هدیکرو ناوتسکرب هدبسراف نوجا هباقو ندب زح تالآ ین رادوحو رل رک
 ٠ رد هتسانعم كمردیک فافج هنآ ( فیفعلا ) راردبا ربسبعت ےچکو لافوخ
 1 ناسنالاو سرغلا هبا برحل 1 یهو هایا فافجلا سبلا اذا سرفلا ففح لاقي
 لاق رد هنسانع« قمت روق ییهنسز شاپ هلیصف كنا ینافجصو فیفجصو برا یف هیفیل

 وة زم كیکلس شوق هدنن زو لزاز ) فع فعلا ( هس اذا افافص و افق هففح

 ۱۱ ردهنسانعم قغادلخ .بوبانوا هنوا یرب كره دوب بورک ینرادانق هرزوا یسهطروء
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 ٠ (ةفزحلا ) رونید هثيش نانلا هلهجولوا و هبارشو عيب نانلوا دقع هليتهج ۰
 ' داصت ةكبش یهو ةفررحلاب كمسلا داص لاق روند هنغا قلاب هدننزو هسنكم |!

 ) فورطا ( اا دایص رونید هب جوا هدننزو دادش ) قازرطا ( كعسلا ۳ |

 | ةزواج* یا فورح لماح لاق رود هبهبک شمک یندح یندالو هدننزو روبص
 هنویف كولب رو ههود كوب رب هلی مسک كيج ( ةقرجملا ) ا دالو دح
 قلآ دلش رط فارح یهتشن رب هدننزو لاعتفا ( یازتحالا ) رد هبیصلو |
 | دزو لف ( قرصلا ) افارح هارتشا اذا "يملا فزتعا لاش رد هتسانع |
 ۱ كيج ( فعلا ) دقن اذا هيف قرص لاق رد هنسانعم كلتروک وا ییهنس رب |

 ثلاثلا بابلا نیم افعح هفمح لاقت رد هنسانمم قلاح هرب هلئوکس كنيعو ىف
 اذا ةرصشلا فمح لاقي ردهنسانعم قمریوق بوکح یی-لوق جاغاو هعرص اذا
 یوس هدنعام لاق روند ههشونو داز نالوا یرادقم كح هت بوي٤ راو اهعاق
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 هرب ید وب هلمهک كنه رمه ( یاعحالا ) هیف لضفال ىذلا توقنا ىا فعح

 یهنسنر هدننزو لاعتفا(فاعتحالا)هعرص اذا هفمحا لا ردهنسانعقمقیو قلاح |

 فمتحا لاقي ردعواطم ندفامتحا ( یاعجالا ) ردهنسانعم قمر وق بوکح ندند
 هنکوا هدننزو بارغ ( یاعلاو فعالا ) تعلتقاف اهعلتفا یا تفعجاف ةرصشلا

 یاعجیاقاعحو فعاجلیسلاق رولوا فصو هنوص لبس نرثوک بوروف یتلک
 ردهریشعلا دعس ن ینعح هکردبعا كنیردب هلببق رب هدنع هدننزو یسرک ( ینعح)
iتدسن یاپ هنب ر هرکصن در دقت و فذح یهددشم یای رونبد ینعح ید ةن  

 ا هدنعارصم « اهیفعح لیخاخرلا دو * وبشا كرعاش مان ىلعاب رجا نیا و هليقالا

 ( ةغجلاوفجلا ) ردندهموقمهلیبق هکردقحهلوا قاس رب دارم ندنظفل ینمح عفاو |
 "رونید هریثک ددع لوفیلع هیناسنا تعاج هلددشت كرلافو ینو نیل دلراوخ ۴

 هلج و به هفحو ریثک ددعوا منم ةعاج یا ةغجو سالا نم فح ءاج لاقي ۱

 شنح كرکسع و كالا هفحو اعیچو ةلج یا ةدحاو ةفحاؤاج لاقي رد هنسانعم |

 هر ره یا بکواا ةغخ تعم“ لوقت رونید هبوتلروک نالوا رداص ندنراتک ر حو

 افح مهلاوما موقنا فحلاقب ردهنسانعم كمرتوک بویلپوط ییهنسنر فحو ۱
 رکسع یند و هدننزو هلراز ( ةفجغلا ) اباوبهذو اهوعجج اذا لوالا بابلا نم ق

 ردهنسانعمم ردکر و هسحاذاهفعغح لقب ردهنسانعم قموقبلاو رونید هنسدنلروک ||

 | وریک یرلهود هلجملایبع هلرفوخ تراغو بینو هعج اذا "ینلا فجفج لاقي |[
 | ةراغلا ةقاخحم ةلععلاب هلا "در اذا لحرلا فعفج لاقب ردهنس انعم كمردنود

 هللدشو فنع هجقص هدنس هحرد كمشادبو بوش ریک هنب رب یر یراراوط و |
 ا هضعب بک ر تح فنعب هقاس اذا منلا فجقج لاقب رد هنس انعم كمروس
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  ردیسا یداو رب ( فارحوذ ) ردزئاج هدهلرسک كيج هدنوب ردیدآ تكدلوا |
 همدآ .دنمطاشنو عاجو لکا نایلوا روتف هدنعبط الصا یغد وب ( فوراجلا )

 | عیشیالصیرح تیاغبو مّوشم یا فوراج لحر لاقب روند هبهسک زسروغاو رونید
 | ردیسهینک كنافلق هدننزو دادش ( فار دما ) مین یا فوراج لحر لاقب روند همدآ

 , هلاسموق یک لوب یدازوانوزوا هل رسک كيج ( ةفرطا ) رونلواقالطا هبهغوق و
 هکرونند هنتمالع هفرح هدشنزو هفررع (ةفرجلا) روند هنغیریق كما و روند

 ۲ یتسیرد رادقء رب ندنغلیوا كنهود و رددا وص ر هدهماع هفرح و یدنلوا رکذ

 . هفرح ناشلوا رکذ ( فورصا ) رولوا تمالع هلقمنی هرزوا یغایوا بویوص
 ۲ یرلکدبد طاج هدننزوریما ( فیرا ) رونید هبهودشفلناشن هلباهناشن یراکدید

 لدروآهدنعاهلرسک كيج ( فرجلا ) رونید هنسبای كنابن مان ینافا دوخاب كريجتا
 | هدهلیعع كيج هدنوب روند هرب نالوا مارعوا ییوص لیسو رونید هنیزوب جا
 | ردعضوم زر هدنرق هنیدم كلذک هدن رق هکم هلی كيج ( فرخ ) ردزاج
 | عننوم رب هدهماع و ردندا روا را مدارا ن دجا ندندح ردعطوم ر هدام و

 | رای هکرونید هری ینیدزاف یبوص لیسو روند هنلاب كغاط نیسلپ فرجو ردندا
 | اوهو * راه فرح ىلع ىن نالف » لثلا هنم و رواک فارحا ىج رونلوا ریبعت |
  یراکدتاریبعت راي یخد وب هلنیتع ( فرا ) ضرالا نم هتفرصو لوپسلا هناکا |

 | هدننزورهوح ( فروم ) هدننزو هرجحوهدننزو هبنع ردءفرحیعج رونید هرب
 | ینلک هنکواو روند هربکراب نیکشا و روند هنککرا كشوق هود و روند هراج

 | یرب هبهود هلی رسک كنهرمه ( فارجالا ) روند هنبوص لیس نرونوک بوروپس
 | هلا یعر اذا یعارلا فرحا لاقب رد هتساتعم قغالتوا رلقلت وا شه راض هنر |

 لیس هباصا اذاناکلا فرحالاه ردهنسانعم قمار وا فارح ليس هرب ر و فرا |

۱ 
 أ

 جوا

 ى ت نا ا ا ت

  بسک الصا کروند همدا تدم لوش هلون لوعفم سا ( فراعلا ) فارح
 ۱ یغالواربخ بسکب ال یا فراح لحر لاش هیلوا تکرب و 0 هدنلا و تیشرت :

 كلزوس ندنندم هکر ونلوا قالطا هراوط لوش هلیسهین لعاف مسا ( فرجا  هلام .

 | هنعم ةماع تبهذ اذا فرم شیک لاقب هلوا شلاق دم فیح بودیک یرتا |
 f الد رھیا افرح نالو ءاج لاش رود همدا ما دنا ناشیرب و برطاعمو لورهم و 1

 یبهنسن قجهنلوا ارتشا هلیئالث تاکرح كيج ( ةفارجلاو فازجلا ) ابرطضم |
 یسر راق یا رک روید هلا هلړتهح هلنا روا هلنیمش و سدح زسامکو سز و |

 و زوموا ن ناک الیکم ردقزا لوهحم یا گلم ةفارح و یا رج ی لاقي ردب ر ۰۰ ۱

 ردهنسانعم قعاص بولا قفنا امقیک زسلبکو سس ز و هدننزو هلعاغم ( ةفزاعا ) |

 یازح هدسننزو ريما ( فيزجلا ) سدحلاب هلءاع اذا ةفزاجج عيبلا ف هفزاج لاقب
N 
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 تفذح - نا EE ا تار و و تعسش راد قربا قی قبح

 هل رسک كنه زمه ( فاذحالا ) وطخلا ترص و راصفلا هيم EK ادا 1۳1

 لاقب رد هنس انعم قجوا كباچ شوق هدرلنو هدننزو لاعفنا ( یاذح الو ) |

 رودو قرانا هصخ هصذ یرلعدا فاذا و عرسا اذا یفذحاو راطلا فذحا ۱

 OY OT نک ةأرملا تفذحا لاقب رد هنس انعم كعروب یک یشیورو
 هنکروک قباق و یک ( فاذحلا ) رونید هنس هلوقم مولط شلك یراهجا

 ( ةفرطاو ) هلیصف كيج ( فرا ) ردننل هلمهم لاد هدنسهلج كرلنوب رونید

 قلا ینغوچ ندهنسنرب لوق ىلع كمرتوک بوروپس ینو كنهنسسن رب هلباه
 1 هژخاوا هب بهذ اذا لوالا بابلا نم هف رح و افرح هف رح لاق رد هنسانعم

 فرح لاق رد هننسانعم كعروک بوربص ینسهلوقم راقو روماجو اریثک اذجا

 قبال فرح هل لاش رونلوا قالطا هلام قطاو تءاص نرحو هههک اذا نيطلا
 ردهنسانعم اخرو بصخ قالو قلزوحاو تماصلا نم لالا وهو فرح هاسح

 *) ربا یرلکدید طاجو روند هعاراجو هغلتوا شعشراص هنر یر و

 یراکس ینافاو روند هنسبروق كتاب یرلک دید یافا لوف ىلع روند هنسیروق

 دوع لاش روند هبهنسن هحالا فانحم یادنا دوخاپ یلول قفرحو. رد هدننزو

 هدرلنوب هدننزو لمفت ( فرجلاو ) ( فیرعتلا ) فلت یا فرج حدقو فرح

 | ( هفرحا ) هفرح یعع AR رد هنسانعم كم روک قحاب

 هدیک ر روند هب هف و رغم 1 قحوه ربص قعلاب هک ردو داصو هدا زو دیم

 نوعاطو فنا توم نرالا ۱ ردقح هلوا یرلک دید روک و قریصو ابح

 . فصو ههیلبو تبکنو رابدا نرتوک بوروبس یسان كلذک رولوا فصو هلماش
 "موقلا یرتج یا فراج ةیلب وا موشو نوعاطو فراج توم. لاق رولوا
 هندسح اقلطم دوخاپ صوص# هنخایوا كنمود هلو یصف كيج ( ةفرلا )
 رولیصاب هنکیک هکح هدننلا كنغلوق لوق ىلع ردیسا اف هنوک رب رولیصاب

 یتسیرد هجرادقم رب ندنر رب هک روند هناسشن ولرد و لومعم ههود تللذک |

 بونروق یک کرک هدعب راردبا لر هور وق هرکصندک دلیا لتق بوزو

 ید رد ر رادقم ر ق رهبل وا والب ندنرب ادعام ندا و كيهود دواي رود هب ه رعب

 رفاحو شو شنا لحق كيج هفرحو ردنرابع ندهناشن نالوا هاکیسک ۱

 یا ةفرح ضرا لاش رولوا فان یساررحا هکر وند هصرا نالوا روقج |

 لبس نرتوک بوریص هلجلاب ینلک هنک وا هدنزو بارغ ( فارجلا ) ةغلتخحم
 شدنحرو روتف یو عاجو لوکا كيو قاعج یا فارح لیس لاق رونید هنیوص

 عو rE یکن E لوکا یا ف ارج لج لاش و همدآ ا
 س ر س د ےس تس س ا هس ا دوتا ا
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 | یا ق دج یداحلا لاق روند هکیا تاړغن هسک هسک ینعب هکلیا عطق یاس

 لاق ردهنسانعم قعا هصق هصق ینرلمدآ یعسق وهآ یرحومادلاق هت وص عطقب
 شوق شلقرق یداتق هدننزو دوعق ( فو دا ) هوطخ رصق اذا یظلا فدح
 لوالا بابلا نم افودح راطلا قدح لاق رد هنسانعم قغای ا هغجوأ

 هدننزو بارح ( یادعلا ) هفلخ ىلا هبحانح در هناك صوصقم وهو راط اذا
 ر اطلا قفخ لاش روند ناف ادم هنسکیا رونلوا قالطا هب دانف كش وق

 هنکروک قی اق و یک ینعب ةنیفسلا فادح هنمو هیحانص یا .هبفادج
 هصق هصق یرلع دا هلیعف كميج ( فدا وجلا ) ردن دنو ا نا رخ

 ( تودصا ) اطخا ةريصق یا فداوح ءابظ لاق روند هرلناریح و هرلکیک نانا
 نیمکلا فودح همدا هصق یرلکی كنباونا هلتهح و روند هشوق شلثرق یدادق

 هم ولط شلسکیرلدحاب و امه ریصق یا نیمکلا قودح لحر لا روالوا قالطا

 كفنلاویصف كيج ( ءافادجملا ) عراکالا عوطقمیا فودحم قز لاقي رولوا فصو
 بونلو رونلواقالطا هتینغ لاه ( ةافادجلاو ) هدننزویرابح ( ینادجلاو ) هلدم |

 ربقنا یا دالا یف هعصو لاق روند هراز و ربق هرتصف ( قددا ( نوحجغيدن]ا

 تایر صو صح ةن فدح هکیدید رلضعد و یک مولط قحآ یزعا روند هب هنسُ ۱

 نالا ندن اب ورشم قفدح و رولوا ینغتسم ندکمحما وص ندا لکا ینا رد,دآ

 روند هرلقوا هلیصف كيم ( یداحا ) رونید هنسهلوقم كاشاخ و راخاپ كويك

 ءارجب ( هافدلا ) رونید هرودو ( فدحالا ) ماهتسلا یا یداعیلاب هامر لاقت

 عطقدقتراصاذا *افدج ةاش لاقب رونید هنوبق شلسکیرادقم رب ندنفلوق هدننزو
 دینی و هسس ندا روهظ نکردیک بوشوق هلئاصف ( ةفدجلا ) هوش اهنذا نم

 كنم ( فدحا ) ودعلا ف توصلا و ةبلجلا یهو ةفدبح تمعس لوقت روند
 دوخاب هلبا هثلثم یا رد ثدحا و لوق ىلع ردیدا عضوم رب هل كلاد و یعف

 كلا ورق و یتلفح هل رسک كەر ( یادحالا ) هلا هلعهم یاح رد ثدحا
 لوقىلع كلنا تمعن نارفک ( فیدحتلا ) اوبلح اذا موقلا قدحا لاق ردهنمانعم
 مهتسن روئلوا قالطا لامو ملکد كلام ههنسنر و بودبا لالقتسا یب یھلا ناسحا
 ماب ر فک اذا نالف فدح لاقب رد هنسانعم كلا كلروکنات هلا راکنا وید ردقوب

 یکلربد هدننزو مظعم ( فدا ) یدنع سيلو ىل سیل لاقو هلا ءاطع لغنساوا

 لوح ( فذلا ) قیضم یا شعلا هيلع فدح هلا لاق روند هيك نالوا راط
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 تر NR به ینیوص رم تنویقو تاللا عباص الاب هلجاذا دیرثلا فصجا لاقب
 هدننزو لعافت ( فحاحلا ) هفزنو هحز اذا رثبلا"ام فحجا لاقب رد هنس انعم
 لاش رد هنسانعم قعش ارغوا بوش ارواف هلحمف دوخای كنکد هلر یر رکسع
 یوط رلن اش وا بوطو ف ویسلاو یمعلاب اە مهصعب لو ان ادا مولا فحاح

 جا وصلاب اهوفط اخ اذا ةركلا اوفح ا لاقب رد هنس انعم قعشاوط هلا رلناکوج
 لاقب رد هنسانعم قعثغص بوشلقب كب هنیرب یرب سان هدننزو هلعافم ( ةفحاحلا )
 ود رھ یا انعم لاتفو برسا نو باتک ( فاعطا ) هاادو هج ازاذا هفحاج
 هنب زغآ كنوبق هغوق نڪ رکچ وص ند وبقو لاستف یا فاحج مهن ,لاسقب
 تقرخت لاقب رولیتر اضهبو روند هکلکود یوص بوناقلاح هلغغقوط هحولب ر

 ( فدخحلا ) تق رخ ابرو اهژام بصنیف رثبلا خ بیصت ناوهو فاحماب ولدلا ق

 هب یدلروح نالوا هد وش وا هدنن زوربما ) EE ( مع لس یا یقدعح لحر ۱ ۱

 شیط یا فیخج هب لاق روند هعبط تفخو هکلهفلشو هل هز کو هنم دشا وا

 لقب و سش یا مع رک فیخج .لافب رد هنبرلاذعم ناجو حورو تاذو سشو هفخو

 یعچب روند همدآ رودو و روند هرکسع قوحو حورلا یا فيلا ةلف 4

 یا فیخح لحر لاش روند هصش ریکتمو نیب دوخو هدننزو بثک رد فج

 كناحو یحصف كميح ( فلا ) رک دیس اک یک فخج رولوا ردصم فیخخ و

 افیحو افغح فذشحولح را فخح لاق هنانعم كمنوکوا هلا هنسن رتک او دب زا
 لاقب رد هنسانعم قموواو هدنعاع رثک اب رفا اذا عبارلاو یناملاو لوالا بابلا ن

 اذا اب الف فخج لاق رد هنسانعم ققفروق هلاسلو مان اذا فخح و نالف ا

۱ 

۱ 

 نایلا تفتلا اذا رع لوق هو زد هنسانع فرمثو رخف اقلطم فشجو هددهن ]|
 هربخ هدننزو هرم و ةفضا ) فرش ارش و ا رف ارشف یا افتح افخج سابع
 ) یقددا J٥ هر ةريصق یا PEE > اما لاق روند هب یراق رو دو هروحو

 افا نم دیا قلا یاد لاک و تل کیب یف كيج
 تەر اذا حلب اعا تقدح لاق رد ااف قمردغاب راق دوابو هعطق اذا یناثلا 1

 رد هنسانعم ك روب كباچ كل اچ قر هروا هنبرب یرب بودانبوا ینرالوف مدآریو هب
 هدي برم هتيش» ىف عرسا اذا كلذو نیدیلاب برض اذا لحرلا فدح لاقي

 قلارا قلارا هتک نروس ا هلا دورسو همعت منت قد هکیدید رلطءهب و تب
 تخ یک عن ها سس سو سسم سس سس سس

 لاق روند هب هسک تلیه لیف ونامزب د لوب ت د یسهمح هدنن زو رفعح هلا همم یاخ

 | طیطف یا فج هلو نالف مان لاق روند هننال وا رکنمو دید شب كب لوق ىلع

 ندنن ردقو ندنبهدهع رولوا ردصم و ردفا هدلوا یانعم یدا هلا فرح هلن وکس
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  0 A EE(فوحلا )اب بعل اذا ةفعجو افعج ةركلا فعج لا |
 رولواشخ بول رص قارطا هکر ونید هلی ر شلاق ۵ لس و كىا هدنب زو روس |

 هلوا یک ررتوک بوریص ینعوجم كب وص نامه هکر وند هبهغوق كوي لوشو
 دادش ( فاحج ) هب بهذنو هذخات یا ءالا فح تناک اذا فوحح ولد لاق

 فاحلا وا ( هل ر 0 هدننژ ١ )تا توت ی" جابجا هب ور

 نعسانم هفعح تک 9 رونید هغای یناص هحراب رب و هر ) 0 (

 ا

 أ كيج روند هنس همش وص نالق هدنررله-ثوکو هدنقا رطا تطوح و 4:2 هفعطق یا

 ند التما و مخ رونید هب هضراع یک وجاس هدک رو و ر د راج هد هلبعص

 قمانوا بوطو نطبلا ف صغلا هبش یا ةغحجلا هت ذخا لا ر ديا ثدح
 نلب روک بولیکح ندوبق هدنزو هف رغ ( فا ( یدنلوا رک ذ هکرد هنس انعم

 ردق قح هم ردل وط یاقو رود هنس هی وص نالق هدنب د تكنومق لوف ىلع 4 وص ۱

 یهو دب رثلا نم ةفحج ءانالا ف لاش هلوا هرجا باق هک روند هدیرت هحزآ

 هحرادقم رب نالف هدنس هشوکرب و هدنحوار كناع مو هالعال ءانالا ف هنم ربسپ

 تلکا لوقت رونید هماعط یسولطلا دوخای جوآ رو روند هنس هچراب قلرباچ
 نالوا یناقیم كنج اجح ماش هفعجو دیلآ لموا هنم ةفرغىا ,ماعطلا نم ةفخج
 هب رق واتیعچر هدقلس ردعقاو هدهفاسم لیمیکیا ن اد هب هکم ۳ تعط وم

 قنیلاع موق یس هلیبق لببع و نالوا داع ةوخا يدنا رلود هعیهم اکا هک دا
 لیس نوکر هاکا بولوا لیزت هرونم لحم هدن زلک دا جارخا ندنیمز برثپ

 هفعج هلکلا هاتو فلت بورتوک بول آ ینعی یفاصجا ىع وجو روهظ فاح
 ( فاعلا ) ردیدآ غاطرب هدنع هدننزو باتک ( فاعج لبح ) ردشكوا همست
 هکه تن ردقح هل وا توم نالوا هرزوا مو دارم هک روند هوم هدنزو بارغ

 رر وک بوریص یلک هنک واو ردن ومم هل ۱ ابع فا رحیا یقاح توم هدا

 *ءش لکب بهذب یا فاعج لیسو توم لاش رونلوا قالطا هنبوص لیس نالوا
 فاححا هذخا لاقت روند هنس هطراع لاهسا نالوا ضراع هلیببس ء التماو همخو

 روند همدآ شمارغوا هلهسا هلبببس التما ( فوححا ) ةمخنع نطبلا یشمیا
 ی هنسنر هلرسک كن هزه ( فاعجالا ) فاعلا هلاصا اذا فوم. لحر لا

 اوتیو ریقف یبدآ ریو هب بهذاذا هب فعجا لاقب رد هنس انعم كمرتوک بوروپس
 ¦ قینافپ كيو هجاسا هنرقفا یا هقافلا هب تفعجا لاش رد هنس انعم كما

 هب هیهادو تفآ هدنن زو هنسحم (ذفسحما) هنماندو هب راغاذا هب فعحا لاق رد هنس انعم

 ب وات ۳ a هسا را هدنن زو لاعتفا( فا تا ایا رعنا 4 ارعا لاقت ؛ روئلوا قالطا

 دهان 2 ردلاق در ر جواو ah اذا هزوح>ا لاق رد مس ایم قلا
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 26 زد O قعشروا هدنن زو e فاقثلا ( ةنطف ىا فاقت
 "قار نم یرکا رولوا مسا فاقنو هدناجو هعصاخ اذا افاقن هغقات لاقب ردند هلعافم |

 یراقج هدلرغوط قوبچ كنب رلپجثوبچ نوتنالاح روند هنسن قج هدل رغوط
 | روند ید ه هردنحو هبهنکنم هروک هنناب كحراش رونلوا ریبهت جاصق هک یک

 یدسالااطہع ن نو رعن فاقو و و یوسیام وهو. فاقتلاب هر یوس لاق و

 کردیا لکت رب ندهیلمرلاکشا فاقلو هدننزو ربح رد دفقلو لوو ىلع ردندیاصآ ۱ ۱

 ردلکش یرلک دید هلقعوبو- ردو یلکش ردنرابع نددرفرو جوز کیاو درفرب 1
 . لوهحا ىلع هتففلا لوقت ردهنس انعء كلبا ریدقت هلرسك كن هرمه ( یافئالا )
 ٠ خرلا فقل لاقب رد هنسانعم ققلرغوط یغارزع یرکا ( فیقثتلا ) یل ضبقیا
 ٩ تفادح هلا هسک رب ر دید هيل اغ» باب هدننزو هلع افم )3 همق اا ( هاوس اذا

 هبل اغ یا هک هغ هففال لاش رد هنس انعم كلیا شر اي هدتن اطفو

 قذلاق هرلغف

 را هليل وکس كن هرمهو یف كيج ( فأجلا ) (* جلا لصف *)
 یب هدنک ربو هع رص اذا ثل الا بالا نم اف اح هف اح لا ر دهس انعم |

 یب اغاو هع نفاو هرعذ اذا هف اح لاش رد هنس انعم ققق روق بو دکل

 اهلصا نم اهعاف اذا ةرصشلا ی اح لاق رد هن طعم قم رب وق ن دنک وک
Jلاش رد هنسانعم قققروق ترش یدارب دوب هدننزو لیعفت ) فصلا  

 TLE E هنر هدننزو لایغنا ) فأصالا ( عفاف ه رعذ اذا فیت هفاح

 اهلصا نم تعلقن اف اهءلق یا تفأصاف ةرجألا یافت لا ر د هنسانعم قک وق

Jف ورعم ۲ فا ( رد هنسانعم حایص ی ع رقیح هدننز و دادش ) فدا  

SES i 

 هیسک شخروق ند هنسنرو عباج یا تم لحر لاق روند همدآ جا هدننزو

 هلینوکس كن هلمهم یاحویصف كيج( فعا )اروعذ۰ یا افُوحم راص لاق روتا
 ثلاثلا بابلا نم اف *یفلا فحح لش رد هنسانعم قع وص ینغوبق كن ا ۲
 ۰ دلا فح لا ردهنسانعء كموروک بوربص ندر ینعوجتكنهنسنر و «رشقاآ ۲
 بوت هلئایا ییهنسسن ریو هعج اذا هفعج لاق ردهنسانعم كمردکرب و هفرح اذا

 كابا لیمو هیر تح اهب هسفر اذا هلحر *یشلا فخج لاقب رد هتسانعم قق

 رد هسا خم قلا بو ردلاط یبوآ هارو لام ادا ۰4۰۰: ف هج لا رد هام

 بوباق هلاکو جاپ هللا لا ېب وا یرلذدانب واو فرغ اذا مایطاا هل اح لانا

 e 1 ناکوحر بواطو اتهغطح اذا ف قم و و هیت قو ۱
 ا ا کا اے ا دا
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 1 ( ةيفونتلاو ) هلی كنهغفخ نونو ىحف كنان ( ةفونتلا ) فالتم ینالخو فلتم
 یفارطاو *احا بولوا عساو لوق یلع رونید هنابایو هرب لوج هللا هددشم یای

 | ردقن ره رونید هبهوا اخو ریق زهکلنشو زسوص دوخاب هرا نالوا دیعب

 ةزافلا یهو ةيفوتنو ةفونت اوعطق لاقب رولک فيان یعجج هدهسرولوا یغلتوا
 ةبشعم تناك ناو سناالو ام امال ةالفلا وا یارطالا ةديعبلا ةعساولا ضرالا وا

 یط هدننزو یلولح ( فونت ) فارطالا ةديعب یا عل رک فت فيانت لاو
 لرد ید فون ردبدآ كالي برص كسک وب رب هدنب رق لعاوق هدنراید یسهلیبق
 یوخ ( فوتلا ) رولوا یسدام فوت یرک ذ لحم هدنروص وب هللا هبتح یاپ
 فات لاش رد هنسانعم قلاق ناریح بورلب ندققاب ههنسن رب زوک هدننزو
 بيع هدننزو هلاح ( ةفاتلاو ) هلی كنان ( هفوتلا ) هان اذا افون قوتب هرصب
 رونبد هکنکعک دوخای هنسانعم تحاح یلک رک دوحاب هدا ز لوق ىلع هصیقنو
 هرم ( ةفوتلا ) ءاطبا وا ةحاحو اديه وا بيع ىا ةفان الو ةفوت هیفام لاقت
 یعج ابنذو ةرثع یا ةفو ىلع بلط لاقب رد هنساذعم هانک و هلذو جوص هدننزو

 .یلاعت هنوعب رج رولک تافوت
 لوب هدننزو فتك ( فعلاو ) هلرسک كن ( فعلا ) ( ۰ ةثلثلا ءاثلا لصف.« )

 رد فاح ا ی ډج ردب رل هقبط' كنیقشف هک ایوک روید هب هبنکشا نالوا هنرک هنرک و لوب
 | | هلیتفوو بارشو ماعط هرزوا هاوخد هک روند ةشياساو روضح هلدنصف ( فطثلا )
 ۳ ماعطلاق همعنیا فطلق وه لاقب رد رابع ندقا_فتسا هچعنوزا یک تحار باوخ

 ۱8 هف دلب لاق رب هنس انعم شاعم تعسوو هفرو قالوو قثزوجاو مانلاو بارعشلاو
 هلنیتصف ( فقثلاو ) هلیئوکس كشفاقویصف كنا ( فقثلا ) ةعسو بصخیا فطل
 14 دربیزوزوا هدصوصخ رهو تسد هربحو راکزبتهسکرب هدننزو همارک ( ةفاقثلاو )
 1 ساخابابلانم ةفاقنو افقنواغقت فقئو لحرلا فقل لاق ردهنس انعم قوا انادو
 فتك ( فقثلاو ) هدننزو ربح ( فقثلا ) انطف افیفخ اق ذاح راصاذا عبارلاو
 تیکس( فیقثلاو ) هدننزو سدن ( ففثلاو ) هدننزو ريما ( فیقثلاو ) هدننزو

 ربما فیقلو روند هم دآ لر زو تسد هربحو راک زتو قذاح رد رلغصو هدننزو

 رد نزاوه نب رکبنم ةينمنبآیسق یا ردیبقل كنبردب هلیبقرب ندنز اوه هدننزو
 كب رد هدن رلئزو تیکسو ریما هک فیقلو فیقلو هلنیتعف رونید ینقل هدنتبسن
 ۱ ( ففقلا ) ادح ضعماح یا فیقتو فرقت لخ لاق رونید هب هکر وات وج
 1 قلوب رفظ اكا دوخاب قنوطدوخاب كمك تسار همدآ رب هلبنوکس كفاقو یف كنا
 هفداصاذا عبارلا بابلانم افق هغقنا لاق رد هنس انعم كعثثي ندنس هسکا دوخاي
 ردند رد باعا یناودعلاو رعن فقن ردنداعسا فقثو هکرداوا هبرفظو هذخاوا
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 هک قو زاد E عنعال مننم یا قرتم نالف لاش ر وند همدآ ۱

 هفرتو منت هدننزو لعفت ( فرتثلا ) رابح یا یرتم وه لاقب ر ونلوا قالطا |
 تبعن ترثک ( قارتنسالا ) منت اذا لجرلا فرتت لاقب ردهنسانعم كلا روحو |

 قطو فرتغت اذا لد رلا فرتتسا لاش ردهنمانعم كجا نایغط یک نوعزرف هلیبیس

 هنسهلک فالوق ىلع روند هنکرح قترط هلدیدشت كنافو یعط كنان ( فتلا )
 ( ةغتلا ) هدننزو هبنع رولک هففن ىمج رونید افتو كلافا الثم بونلوا رکذ اعابتا

 ةروقح یافت هما لاق روند هب یراق مادنا ییراوخ یسهرظنم هدننزو هفف |

 رونید شوک هایس هدیسراف هکر ددا ر واجر هيرش هبهراف لوق یلع هنکینا كب وکو |
 لثلا هنمو ردلکد معالم یهبشت نکل ردقحهلوا رواج یرلکدید قلوق هراق هدیکرت

 كناف هفن اب ز ردب ورم ید هفرو هن هلباف فیفخ و « هفرلا ی ع هفتلا تنغتسا

 هلیفیفخ و یدیدشت كناف كلذک هفرو روند هرو نم روناج هلیفیفخو یدیدشت

 یتغتسم ندکع ناع قلوق هراق هکردو لثم یانعم روند هنسیتنافوا ناعصو هناص
 هرم ( ةغفتلا ) رونلوا دارا هدنفو ینیدلوا ناعبش هسک ميل ی دلوا

 یاد 2 فنافتلا ( رولوا ىل وتسم هزیسق یرد هک ردیعسا نرفص روق عورب هدنن زو

 فلم هدارو هکرد ح راش رونلوا قالطا ه رعش هببش هناعطقم هلیحف كنالوا
 هلیصف تنش رعش هلکللا تد الجم هلتر ابع رعشلانم تاعطقلا هبش فتافتلاو
 هلیسهینب لعاف مسا ( فتفتلاو ) هدننزو راثرث ( تاتفتنا ) ردات ید قلوا

 بوروش ويد و یبرخ ناوسن ندارو نداروش اّعاد هک روند هیسک لوش ۱
 یتفئمو فاش لحر لاق رواک فتافتو نوقاتفت یعج تاتو هل وا ردنا تی

 نامزو نيح هلدیدشت كنافو یرمسک كنان ( ناغتلا ) ءاسنلا ثیداحا طقلب ناك اذا ||
 هیسکرب ( فیفتتلا ) هناواو هنیح یا هنافت یلعو هنافت كتا لوقت رد هنسانعم |
 بت هلنیتصف ( فلتلا ) افت لاق اذا هففت لاقب ردهنسانعم كعد فن یئان ندنرجض ||

 لاطابو ردهو کله اذا عبارلا بابلانم افلت *یشاا فلت لاقب ردهنسانعم قلوا كالهو
 هل رک كنیم( یالتالا ) ارده یا افلطو افلت هسفن تبهذ لاش رد هنسانعم

 قایضا,» ومشا هل اش مان قدزرفو هاتفا اذا هغلتا لا ردهنسانعمكلتا هاو فلت

 یسهلک اوفلتاو اب الا انفلتا عقاو هدننب * اوفلتاو اینا انفلتاو « مهارق انغلبدق لل
 اندحو دوخای انلافلت اهوریصو مهلاغلت ایانلا انریص دوخاي فالتا تاذ اهانفداص
 هلانیطخ هدننزو دعقم ( فلتلا) ردهدنکبس مهفلتن اهودجوو انفلتن ايان

 قالطا هنابایو هبرب لوجو كلهم یا فلتمق عقو لاقب رونید هرب كاله لحو
 تعاضاو فالتا هدننزو نسح (فلتلا ) ةزافم یا اقلتم اوبهذ لاش رونلوا

 فلخم لجر لاق ر ردکعد راکفلت كب ردهفلابیم ) فالتما ۱ رده سک یجدیا



۳۹ 

 رنک یه جا راد ردرعسا فورعم تایر میش زو قوفقعص ) فونربلا (

 یسهراصع نالوا هتخیمآ هلیلولحم جاين ردفراعتم هللا جناباش یبرعم كلباش رولوا
 كمروعا هلردام نبل كلذك عفان هنسهضراع هلاوحو عرص الط هناییص لصافم

 فوحو دیفما هغامد سو هماک ز مایشلسا یتغاربیو ردعفاد یهروک ذم هثداح

 هدکلنا عطق یرلایلاس ناقا ندنرازغاو یراوعاس نوکتم ندهدراب .حایر هدنایبص

 هبرقارب هدنسهکلوا مزراوخ هدتنزو فان ( فاب ) ردرئالا بیجع تیاغب

 دع وبا یراذحلا دج نب هللادبع نالوا هیعفاشلا میش هدیداو هقف هد دادغب رددآ

 رد دآ هبصق رب ید هدنسە ر نح شیربق یاب هک رد مچ رغم ردنداروا قاملا

 لوكس كنهلمهم یاحو یعض تان ( ةغحلا ) ( » ةيقوغلا لا لصف «)
 ریسعت هلا ن ام را ندنو و فطلو ر هدنن زو ه به ) ةفححلا و (

 فرغ رولک فح یعجب هنسانعم هفرط روند هثیش هدنفرط ادب ونو رونلوا

 1 فلوم هحرک ردروک ذم ددنس هدام فح و هک هد یدبا هغحو یبصا كن ویو هدننزو

 ندنسانعم برقو وند نکل یدلبا یدصت هنحرصتو رک ذ هدهروک ذه هدام

 1 دوخای ناغمزا هبهسک رب هلرسک كنهرمه ( قاحالا ) ردبلغا قلوا ذوخام

 | هایا ایتیطعا اذا ةفع هنفحا لوقت رد هنسانعم كمرو هنیسن هدنفط

 هف رتق وه لب زد هنسانعم تبهافرو رودعحو تمعن هدننزو هف رغ ) ةفرتلا )

 راباو صیصخ هنمدمهو راي مدآ ۷ هک روند همش كزانو فدرظ لوشو

 | ةفرت ءاطعا لاش هلوا نایاش هکلیا ادها هنسود بولوا رخاق دارم هلوا ردا
 میققراص تلخ هدنسهنروا كغادود تسواو بحاصنا هه صخ اش رظ اثیش یا
 ۱ هدنسهب روا كنغادود تسوا هد زو فرا ) یقرتالا ( روند هثدش هک رم و

 1] دوخاب كغ اط رب هلنبتعف ( ر رونید هب یثک نالو كوب یس هفرت

 تنه ( فارال ) من اذا عبارلا بلا :E لحرلا فر 7 لاش رد هنساتعم
 معما هتفرا "لا رد هن انعم كم روشود هنایخط یماناوار دز كتمع یمدآ 3 هل یک

 رس ەم ه٥االصو فاو هےعذ اذا هف را لاش رد هنسانعم قاق مه یدآربو هتنطا اذا

 ید و فر رتنا ( یعبلا ىلع ردا اذا نالف فرا لاق رد هنس انعم قملوا ج

E 8ةيعملا هنفر لاش زد هنسانعم تكمروش ود هم النص و یھب یبحاص  

 هکزونید هبسک یا شاز لر هناح لوش هدندزو 1 ) فرتلا ( هتنطا اذا

 2 نا وا نر رو و تام السا هننهج یععسو ا اعدام ا اورته یا



۵۲ ۵ 

 هننور وص ییدربکو هلحما اذا هرما فنآ لا ردهنساتعم قمردنوط رەوا یشیاو +

 کیا هلیا فانا ( فیئأتلا ) هفنا غلب اذا هالا هفنآ لاقب ردهنمانعم قمقچ ردق |
 كن هلوفم نرو فنآ ىع انالف ت لبالا فنا لاق ردفدام هدلوا یائنعم "
 شافلتواو هفنا ددح اذا لصالا فنا لاقب رد هنمانعم كلبا نیکسکو یرویس نجوا ۲
 ( فانیتسالا ) ءالكلا فنا بلط اذا یعارلا فنا لاق ردهنسانعم قمردشارا قلراچ "
 فژاتسا لاقب رد هنسانعم قلشب ندیکی ههنسنر هدنن ز و لاعتفا ( یانتالاو ) |
 ( فناتلاو ) هلن لوعفم مسا ( فتولا ) هادا اذا هفذناو فلا |
 شمافلوا لکا هنسڏ زونه ا 79 i ماعط لوش هدننزو لو آ۲

 هر راج ا هنمو ردرظن هفوصوم ساب روند هدست شل اش هرهکی هوس هی ۱(

 سا هدنوو ردکید زیق شالشب یفلئاوح درهکب نمر هتل تفم یا باشلا ةف ۱
 لعفت( فناتلا )رولوا كعد شمالشب هکعشتب ییزونههک ردزاج هدهلناونع لعاف
 تاوهشلا فناتتل انا لاق هنمو رد هنسانع» قلب دصکی هلفلکت هب هنسار ه دننزو 1

 هب هنسن رب هلنطشب هکمرب شآ نوناخ لوا یی م

 ردنا اهتدشا ۵ هنسن یربغ بودا تغارف ندنآ لاحرد نکیشلیا اهنشا یعیبط
 جولا :دشل ؛یشلادعب *یشلا تهشت اذا

 لاقب رونید ههنسن یلنیکسک بونلی ر وپس یعوا هدنن زو مع. ( فنواا )
 نانلوا یعر هداعرم شمالترا هدنزو همظم ( ةشؤملا ) ددح یا فنوم لص |

 هلدم كنهرمه ( ةف الا ) "الکلا فنا تعر اذا ةقن وم مغ لاقب روند هنانا و9

 ندا داسفاو هاب ییهنسن ییدلیا تباصا ل وق ىلع هنحانعم ههاع روند هال
 ا( دنسفم ضرعوا ةهاع یا ةفآ هتیاصا لاق رولک تافآ یمج روند ۵هطرا
 شمارغوا تفآ هدسننزو لیکم ( فشلاو ) هدننزو لوقم ( فو وأ ) هباصا
 هتناصا اذا فیئمو فووم وهف اقوا لوهحا ىلع ع رزلا فا لاق روند هه

 موقلا لاو ردغوصم ید ندا بابو ندلوا باب ه روک هنناس كح را ة1

 ة رمهلاب اوفاو ةروسکلا ة نعهلاب اوشاو ءاغلاو ة نمهلا نيب واولاب اوف وأ

 ماع ةف الا تلخد یا “اغلا نيبو اهني 4۶ یهو, ةروسكملا ة زهاب اوفاو ةموعشملا

 هدیکلوا ردهلوهج هلک هلن رمح یدیا اوثاا یرللصاو یداوا تفل ترو و س

 هبهرمسک هددعبا رو ههم هد هل و یدنلوا لادا های هده راو هواو ها هز ھه

 رونلوا ظفلت قرهلوا
 وقت هدقا نع داوس هدننزو ابفْسرک ) ھر ( )» ةدح ولا ءابلا لصف

 روا لا ناررشلا نايغربلا اقب ن دو یرفشلا نسلا ن دجا ر

 ا ها یی تا اذا الف فذآ لاف RES قم رقآ ینور ۳

  لوعف» مسا ( هوا ) یشهنم لکوی۸ ناك اذا فنأتمو فوم ماعط لاقب هلا |

 e و را رسوم ۳ تم وب ام رسمی

 دس



۱ 5۲ 

 ۶ / ۰ ما 1

 ]| ردق هب قبسپ مل یتعی فناتسم یا فنا صا لاق روند ید فنامسم روند هشيا

 | نامز برقا فناو ةنسحیا فنا ةیشم لاقب رونید هشیوروب فیطل و لزوکو |
 | لوقناک لبقتسم نامز برقا یف یا فنا یذ نم كينا لوقت رونلوا قالطا هلبقتسم |

 | نآ ندبا سم جوا كکنورب هک ایوک مرولک كجدع ینعب لبق یذ نم كیتآ |
 هدننزو فتك ( فنالاو ) هدننزو بحاص ( فن الا ) ردکعد مرولک هدیقنءهریف |

 " نآ وبشا ناشواص هدنجوا كکنورب هک رولوا هبانک ندیضام نامز نراقم هلاح |
 | انه برش تقو لوا ىف یا هعاسذم یا اقناو افن | هل لاق لاقب رولوا كجد فیطا

 بحاصفن او فتکو بحاص نزو یا اع [ افنآ لافاذام ] یلاعت هلوق ؛یرق و

 یاعت هللا دالب فنآ یه لاش روند هر واتوق و یوص نروتن زت ینا هدننزو
 ضرا لاقب رونید هرب نتب كباچ ینابن هدننزو هنیفس ( ةغيالا ) انابنا اهعرسا یا

 لئاوا كنتلاح قلناوح هدننزو هبحاص ( ةفن الا ) هناننا تعرمسا اذا تبثلا ةفينا

 هتیلواوهتعیم یا یصلا هفنآ لاقب ردنرابع ندنامز ییدشتب یکی هکرونید هنماکنه
 | لاقت رونلوا ریبعت كيلح هکر وسد هرومد قشمو یفید هدننزو ریما ( فیالا )

 (فانگلا) روند هغاط ندناتابنا مدقم ندریلراس ین و ٹا یا فینادیدح اک
 یا فانئم لحر لاش روند همدا ندیک هلو هدلبل لوا اعاد هدننزو بارح

 لاق روند هنابوح ندا یعر هدننقو كلبا كراچ یراوط و لیللا لوا یف راس

 ۱ لاه ( ةفنالاو ) هلنیتصف ( فنالا ) ءالكلا فنا هلام یعرب ناك اذا فان عار |
 ۱ لوقعمانو انسان بحوم یهصیقنو لذ یشانندنیج و تربغ هکردهنسانعم فاکتسا

 | اذا عبارلا بابلا نم ةغناو اغنا هنم فنا لاقب ردنرابع ندکلیا عانتءاو راع ندهنسن ||

 | ندهنسنرهبولوارلنا انشا هن همسر هکردهنسانعم كمر شا نوناخ هبکو فکتتسا
 | ینور كنهود و اثیش هتسشت لف تاج اذا ةأرملا تفنا لاش زولوا ردبا هارکتسا

 ةربلا نم هقنا یکتشا اذا ریءملا فنا لاقي رد هنسانع. قلوا حورح ندقلهسنور
 ۱ م(ندیمکبا تفلکلوا هکهدننزو بحاص ( فن لاو ) هدننزو فنك ( فنالا )
 زا کلوا هدنو روید هبهود نالوا كلاادرد هلغلوا هدرزآ ندقاهسنور ینور ردحصفاو

 | ردندنماساهدننزو رب ز ) فرا ( ردتحاضفو تعف بحوم یساوا ندعبار باب تغل

 | ردندباصا هلاو نب فسیاو بیبح نا فاو هل« نب فیئاو مشح نب فيلا
 ا تمره ( فاتبالا ) ردیدآ عنصومر عرف فیتناو ردندارععش فيا نب ظب رقو
 افاتیا لبالا فن آ لاق رد هنسانعم كايا هب اعم شماملت وا یب یثاوم هل رسک

 قمردنق هفاکنتسا هللریغو تیج ندهنسنرب یمدآرب و یعرلا فنا اہ عبتن اذا

 كمدآ ریو ةفنالا ىلع هلج اذا االف فنآ لاقب ردقحهلوا كمربو تریغ هکر دهنسانعم
 ۶ تەس

 یتنور,



ON, 

 كکما فیغرلا فناو یجاوضلاو دلج لا نم سمثلا لبقتسا ام یا ضرالا فنا ف دعق [
 یزآ بالا فناو هنم ةرسک یا فیغرلا فنا تلکا لوشن ردنرابع ندنغبرق

 ندنسیبقكلافص هبسللا فناو رونلواقالطا هنجوا نلهوس بورا زونه كنبشید ||
 فناب تب لاقی ردقحهلوا ییدلیا تابنا لوا كليا روني رطلا فنا و ردنرابع

 | رونلواقالطا هنحوایرلقهنش ندننابط هود ربعبلافخفناو تىلا ام لوا وهو رطلا |
 هینفت ( ناغنالا ) رونلوا قالطا هفاضالاب هلوا یبسانم و هبش هفنا هک هنره لصاما ||
 ةفناو هب رحم یا هیقنا نع سفت لاقب رونلوا قالطا هنب رلکلد كنور هلبس هب |

 ءادتبا ردعفاو هدنفیدح[ یلوالا ةريبكنلا ةالصلاةفناوةقنا ءى لكل ]وبشا هكةولصلا ||
 باوص نکل ردشءاوا تیاور هلا هموعضم ره هح رک ردکعد ةالصلا لوا و ةالصلا ۱

 | نان ( فنالاوذ ) یکهئذو بئذ ردهدناز ءاه فرح و ردقلوا هللا هحوتفم نالوا |

 | كنپرلیراوسیمهلیبق مثخ هبیوبن ترضح فرط هدنسهمح فط هک كهللادبع ی ||
 ةانمن دعس هکردببقل كنك مان میرف نب رفعح ( ةقانلافنا ) ردیبقل یدبا یدناق ||

 | هدنش یرلن واخ یتا بودبا حد هقانرب یردب نوکرب ردیردپ نطبرب ندنسس هلیبق |
 ینالوادناع هنسهصحیدنک هدکدایا عاتسایسهدلاو رفع>ینکیدلیا تردابم هیسقت

 ناشنومان ندنا هکیدروک بواکخدلوا یدلیا لاسرا یرفعح نوجا كمروثکبولا |
 | لس ماپ هن هدکدتسیا هصح ندنردب شللف ینویب هلیسهلک كنهقا نامه بوياق |

  كرهبروس بوقوص هننوربكنهلک ىلا رغمج هرخالب یدید یدلوابیصموب هدهزکبیصت |"
 بقل یرابتو موقو یسیدنک رلیدلیا بیقلت هلبا هقانلا فنا هلکروتک هنس هدلاو

 موق ه وبشا عاش مان هثرطخ هک اتف و یدبا رلردبا لاعفنا تیاغب ندءوسم ||
 بقل هدکدلیا حدم هلی « ابنذلاةقانلا فناب یوسبنمو « مهریغ بانذالاو فنالا |[

 هلطاقسا ینا رح هدنتسن هرویم نطبو یدلوا یرل هحصدم ناونع دعب نم روم
 اغنا هقنا لاقت رد هنس انعم قمروا ه ور رولوا ردصم یظفل فناو روند ینا

 بوقج كد هنن ورب وص ۍید رک هنصاو هقنا برش اذا لوالاو یاشلا بابلا نم ٩
 بوارشواهاعرهشماعالتوارا وطو هفنا غلباذاانالف ءامافذا لاقب ردهنسانعم كعثربا

 هدننزو یبارغ ( یفانالا ) اغلا “الك تثطو اذا لبالا تفنالاقب رد هنس انعم كيگچ

 روبص ( فونالا ) فنالا مبظع یا فانا لحر لاقب روند هبیثک ولناورب كوب
 ندرلدنسذ نالوا تعفنم و ریخی لوقلع نالوا شوخیسهصار كنینگک هدننزو
 فنأتوا اهفنا ةحصار ةبيطیا فونا ةأرما لاق رونید هئوباخ ندا قاکتتسا و راه
 شمامالتوا الصا هدننزو نسحم ( فنولاو ) هدننزو قنع ( فنالا ) هبف ربخالاع

 لوش فناو عرت ۸ ناک اذا فنومو فنا ةضور لاقب رونید هرازنمج و هغلراچ

 فناساک لاق هلوا شمامحا وص هسکرب ندنآ امدقم هکرولوا فصو هدهبهساک
2 

1 
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 ا 2 ا رر دو من ولما كع نابض و نوا عقد
 رادتبا هنیرابلق فیلأت یتمم هنسهینما یرلتبش هدمالسا رک ج كنب رلیضعبو

 سباح ن عرقا ۱ یدبا هسک رفن رب زونوا هرزوا یتآ بیئرت رئآو" یدیشغتوا
 میکح ٦ مارخ نب ےکح ۵ ماشه نب ثراح 4 سیق ن دج ۲ مطم نب ریبج ۷
 ۱۰ شق ن دلاخ ٩ دیسا ن دلاخ ۸ یزعلادبع نب بطیوح ۷ كيلط نب
 ۱۳ یماعلا سش دبع ن ورع نن لیپس ۱۲ عور نب دیعس ۱۱ لیخا دز

 ىج ا ةسیما ن ناوفص ۱۰ هيما ن رضع ۱6 یععطاو رع نب لیبس

 هلالعنةعقلع ۱٩ هبراچ نب *الغ ۱۸: عوبرب نب نجرلادبع ۱۷ ساد من سابع
 تیهو ن ربع ۲۲ سادر ن ورع ۲۱ كکعب ن ورع كانسلا وا ۰۶۰

 فوع نكلام ۲5 همزحم نی سبق ۲۵ یدع نب سيق ۲۶ نصح ن هنییع ۲
 رینضت ۳۰ ثرالا نب ةربغ« ۲۹٩ نایفس یبا ن ةيواعم ۲۸ لفو نب همرم ۷

 یبهسک رب هدننزو لعفت ( فلأتلا ) ورع نب ماشه ۳۱ همقلع نب ثراح نب
 راعهظا لد یورو ارادم اکا نوعا كلا سناو لئام هنفرط یدنک مدآ رب

 لاق رد هنس انعم کلا هلءاعم یک یناطعا رلهتسن شعب كحهدیا رطاخ بلحو

 كک رب بولک هبارا رو هيلا هلیتسب تح هلصوو هب راقو هاراد اذا انالف فلأت

 كك رب هدننزو لاعتفا ( فالتبالا ) اوعقحا اذا موقلآ فلات لاقب ردهنسانعم
 كنونو یصف كنءهرمه ( فبالا ) اوعقحا اذا موقلا فلتا لاقي رد هنسانعم
 رولک فان آو هلیعف كنءزمه رولک فونا یهج روند هنورپ هک ردمولعم هلیئوکس
 لیم هلطابو ضارعا ندنفح نالف رلب رعو هدننزو سلفا رولک فنآو هلا دم

 نالفرلربد فنالا یج لحرو رارد هافقق هفنا لعح هد رب كح هبید یدلیا لابقاو

 "هلاطا هنفرط یدنک اعطق هلفلوا هسک ولتیح وراعو ولبانح تیافب هناذق
 هفنا عبتتیو هنسانعم هیلبا لمحو ممه ینرلتلاح قلوا یدعتو ضرعت تسد

 رربد هفنا بلطم عانعاو هسردشارا كردبا مین هلبس هماش "وق یهعار راربد

 . كفلّوم رارلیوس هدمانشدو ءاردزا ماقم هک راردبا دارم یتسانعم هما جرف عاضا
 تن هنسن ر هرىشتلاب هدعد ردیعما كنهد وهعم هاج هک فنا هروک هتناب هد راصب

 ۱ تيجو یک هیعللا فناو لبلا فنا رلیدلبا قالطا هنیرب نالوا قرشاو هنحوا

 | هدنرب ره كنهروک ذم تالاح اریز رونلوا تبسن هفشنا تلذو تّرعو بضغو
 هنسهد رک رسو دیس كم وق 11 فناو یہنا رولوا نیم هص وضع تیفیک هدفنا

 | ردیعا كالي شقوب ریو مهدي یا هموق فنا وه لاش رونلوا قالطا

 أ لاقي روئلوا قالطا هنر ینوکو كب نالک وشرق هشنوک ضرالا فناو هدشا وا

 هلوا یا هلع فنا اذه لاش رونلوا قالطا هنندشا دوخاب هنلوا كنهنسن رهو

a  سسینسسصب = سس سس سحح ی بسسسوسسس یسسم سس سسسسس 
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 ناش رد سام فردا ما رقبا و تلا دزو ی (
 فلالا فلا لاق رد هنس انعم قم زاب فرح فلاو ةغلالا مقوا اذا امهنب فلا |

 هلك اذإ فلالا فلا لاش رد هنسانعم كم ردشت هک یددع صقانر و اهطخاذا

 هلبراسبتعا فوص وم ینیئأت ردل وعغم مسا ندفیلأت «دننزو همظعم ( ةفل وا )

o۲١ 
ty nana 

۳ ۳ 

 ا 1 ندلو و و ده ارم ندفالبا 1۷ ۱۳ ثنآ

 او هدنز رط قلیقاسی هدننع* یرباهذ و بايا هلتهدلس و نما كليس |

 یاماو كس هدیابلوا و 7 ذوخأم نا yt ردو ما توك هوا

 هرصق نالوا ماش ناریکح یاش و فرش لوصو)ادعد بودبا تبرع هنف رط

 ثانب را شرف مداح هاکلبا تباعر ینشاک و توعد هنن روح هدقدل وا عوعس | 1

atهلبا زاعح و نع ةعتما  ERE eمر يسون یرلباهذ و بايا  

 راح دعد نمو اطعا یوس سم ما هرزوا ی ولطم قفو ید سعیق هنکنا زا 3

 موج بلطم و هشبح سعش دبع هکهتن یدلیا ریست و فیلأت هنفرط ماش یشیرق
 تنکلمییدلیافیلا ید رلنا یدا روئلوا لیست و فیلا هنفرط سراف لفوئو

 شبرف هتشيا یدا رل ثلا ذخا همانناما هعطق رر یک میش اه زارع

 راردا ددر هل را هبهر و بناوح اد هلیرلت رافخ اعب را هوحا وبشا یهلیبق

 نددم وقر ترافخ هکر د هود ر و لیوات كلح ورشم یانعم هدهم وقص تباو یدىا ۱۳

 یوتش و ینیصو ېلج هریخذ ندفارطا شیرق نالوا نیشن هکم رخ ٌوم و مدقم
 نارک امغیندیاناش رب هل راغو بیم ینبا وطنالوا هدهکم *یلاوح هدنص وصح یرللیشت

 هدنرلکدلیا رابخا ینراقدلوا فیرش مرح هنکتس وید هللا مرح لها نګ هدنیح |[

 ندرل هلوفلوا کام یدا رلزعا ضرعت تسد *هلاطا ا درف 3

 نالوا هدنسهلک شیرق فالبال ن رقم ضع) و یدبا ۳ خم لحا همان رافح

 یدبد رد زشت یه شد رث یالبال اوہ | هلکلبا لا هانم چت یا

 لوش ند رع تاداس داص هدنس هغ رک ا 8 هول لاو ] عقاو هدنبم.,نآ رقو

 قلوا رادم هكا قب وشتو بيغ رت هم راسا ند یر اا رد ل یت هک

 : تاق دصو فلا هلبا رلنآ یرلت رضح لسو هیلع هللا یلص ل اع رحف ینبم هنتمکح "

 كنبرلضرعتو یذآ .دنب لضعب یدبا رلشلوا رومأم ه هدنیاب كما اطعا صح اد ۰
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 ی م ا ردم هد هکس لا زنا نیش یر 2 کل



 دا سس

 نالبهبکرم هلبرىسك تنهزمه(فاکیال)رونید هبلهدننزودادش (فاک الا ) نوسلوا

> 

۵۲۰ 
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 لیعفت ( فيك الا ) هيلع فاك الا دشاذا راجلا فک ۲ لاقب ردهنس انعم قم روا

 كمالو ىع كن هرم ( فلالا ) هذخاذا فاکالا فکا لاق ردهنس انعم كمديا
 فلا اذه لاق رد رکذم ویو راربد رازه هدیس راف روند هددع كی هلینوکس .

 ىج فلا « ذه لاقي رد زر اچ ىلامعتسا اث رم هل ر ابتعا مهاردو

 همدا ر رول وا ر دصم فلاو هل دم كن هزه ر ولڪ فال آ و رولک فولا

 هاطعا اذا یاشلا بابلا نم اغلا هغلا لا رد هنس انعم كمریو هنسن ددع كيب

 مدل رک كنهنمه ( فلالا ) رک ذیس اک رد هنسانعم كلنا تفلاو سناو افلا

 هفلافلاو هدننزو ماسقا رولک فا الا یعجج ینبلا یا ینلاوح لوقت رونید هسیاو
 كخأتو هغلات یا ةفلاو فلا یه لاعب رونید هنوتاخ نانلوا ثفلاو سنا ندنبفررط
 ٠ اهصفب افلاو اغلا *یشلا فلا لاقي هنسانعم كلبا,تعناو سنا رولوا ردصم فلاو

 هلیسیدنک هکرد هنسانعم فولأم هدننزو ریما ( فیلالا ) سنا اذا عبارلا بابلا نم
 هدننزوروبص ( فولالا ) یک عیابنو عیب روذک فیالا یعج ردهنسن شالوا تفلا

 ىج ردمدآ قشلآ هتیسناو تقلا اباععیب هليا سكره هکرونید همدآ هفلالا رك

 نالوارادتفلااهدننزو فاح (فل الا)ةغلالار يث كىا فوزا وه لاق هدنن زوبنک رو اک فلا
 رولک فلاواو تاغلآ یعج ردهغلآ ینومهدننزو رافک رواک فالاییج رون دهمدا
 مهتفلا عنصومیا مهغلأم ناکلا اذهلاقی رونید هتفلا لحم هدننزو دعقم ( فنأملا )
 مارآ فلاهدن ۲ یناناویخ راکش هک رونلواقالطا هحاغاقیص یرالاد و روکیرلقاربیو
 | فلا هدننزو هفغ ( ةفلالا ) رلردبا هلاقتسا اکا و بونکرح دنفارطا اعاد هلغلوب
 هدننزو فتک ( فلالا ( نسنایاةفلا امهندب لاقي روند همش وق ردا ندفالتبا و

 ê ین وا ندنفورح دابا و برع یا فلا لحر لاقي رونید همدآ نکرا
 هدسلوق و فيلا یا فلا لحر لاقي ا بفبلا رولوا تفص فلا و ردیعسا ۱

 رک

1 
۱ 
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 فلاو رونید نافلا هنک هدلوق کیا هکرونید هرمط ررب هدنرلزوب جا كرلهحرف
 هلی رمیک كنه ھه ( فالبالا ) رولوا هبانک نددحاو ی هح رکلاب هلبنهح هیدشت

 افالیا مهفلآ لاقب رد هنسانعم قلق كيب مات هلکلیا غلاب هکیب یدودعم صقا رب
 ره هک رد هنسانعم لا عج ین .وص هلرا ریش یعسق هود و افلا مهلک اذا

 ءام و رحش نيب تعجج اذا لبالا تفل آ لاقي راهرو وص هدنبقع نكيا رالتوا

 هکر ینددع كنهنسنر و هفلا اذا ناکلا فلآ لاقب رد هنسانعم قعلآ 0

 مهاردلافل لاقب رولوا مزالو ىدعتم هنسانعم قلوا لاب هکیب ددع و كملنا غالبا

 دوخای هبهنسنرب ییهسک رب و اغلا تراص اذا مهاردلا تفن او اغلا اهعلح اذا
 فالبالاو هفلای هلعح اذا اذک ناکمانالف فلآ لاقی رد هن انعم قهردشلآ هرب ر
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 ليزنتلا ف



 هل یم عابشا OER اف 7 فو هلتفاتصا نعد 4ک كنا رار د یفاو

 هدنن زو نم هلبرسک كلهزمهه رارد فاو هلبئال تاکرح كنهددشم یاف رلرد هفاو

 ففح هلن رنک راد فاو هلبا هددشم یاف و یرسک كن به را رد فاو ۱

 یرسک كنءنمه رارید فاو هلنیونتو فیفختو یرسک كنم رد فاو قرهلوا |
 هرزوا رض كنهددشمیافو یرسک كنهمهرل ید فاو هلیئالت تاکرح كنهددش«یافو |

 هدحوا ونو هلیسهاما كنافو یرسک كنءهمه رارید فاو هدننزو انا راربد افاو ةلسانب |
 كن هددشمیافو یصف كن نه ررد ناو هدننزو نع رار د فاو ردتغل هد هلبصف كن هر

 هل ونلویدم كنهم رلزدفاو هل رسک كنافو یدم كنهرع» رار د فاو لک

 روتیدهمدآنید فا یرثکا هدننزو دادش ( فافالا ) ردشملواتغلقرق یعوج سپ
 مغ هسکرب هدننزو لعفت ( ففأتلاو فیفأتلا ) ففأتلا ربثکلایا فافا لحر لاقب
 ندنفیدلوا نارک رسو لدکت ندهسکر دواب ندنسپ دنفص بلق دوخای ندهودناو |

 ( فالا ) افا لاقاذا فف اتو لحارلا ففا لاش رد هنس انعم كعد قوا ىشان
 رونید هنکرح قلوق دوخاب هنکرج لوق ىلع هنسی دنسک قن رط هلی كنم |

 هکیدیدرلضعبو ردرلهنسنلمهم هکرونبد هنبرلهچراب شماقوجاغا نالیردلاق ندریو
 یس هلک فا دوخاب رونید هنکرح قنرط هللا هبفوف یا فتو هنکرح قلوقفا
 نابح ققروق هدننزو هغف ( ةفالا ) رونلوا رکذ اعاسااکا فثو رد هنس انعم تلق
 رادو روند هیسک سلقمو مدعمو لقم نابلوا كلام هب هنس الصا و روند همدآ

 ( ففالا ) رذق اذکو لقم مدعم اذکو نابح یا ةفالحر لاقش رونیدهیسک هدولآو
 رونید هبهنسن زبجا زآ كيورصخیا ففا هب لاق رونید هنسیدنقص بلف هلنیتصف |

 ققروق هدننزو توقاي ( فوف الا ) رڪ ذبس اک رد هنس انعم نحو تقوو |

 رونید هم اعط یجآو نابح یا ف وفای لحر لاقب رونی د همدآ هره ز یو |
 بلقلا یوق یلک رو رومدو روند همدآ كاللحو تسحو یا فوفای ماعط لاقی |

 هنسب رواپ كنشوق جاردو بلقلا دیدح اذکو عیرسیا فوفایوه لاقب روند همدآ ۱

 یع یا فوفاپ لحر لاقش روند هیسک هدنام ورفو نحاعو نوزو بانيو روید ۱ ۱

 ) نافالاوفالا ( رونیدهمدآ تلقنلا ددح یخدو هدننزو روبص ) یوفالا ( راوح ۱

 ( ففالاو ) هدننزو هلص ( ةفئنلاو ( رد اج هدهلیص هدینانو هلرسک كره زه ۱
 هناواو هنیحیا هقفاو هتفیتو هنافاو هفا یئد لاق رد هنس انعم نو تقو اک

 ردقلوا هفوفا نالوا باوص اره اظ نکل ردموس ی هدنناونع هفوفوا هللا واو ||"
 هدنن زو بارغ ( فاک الو ) هدنن زو باک ( فاک الا ) هدنن زو هر وبص ا
 ندلوح رکو ومس كرک رونید هننالاب تکه لو یسک واو ( فاکولاو ) ۱8
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 هدننزو رومای ( فوسای ) ردیدآ هیرقر هدنساضقناو رېن هدننزو دسا ( فسا )
 ( انوفسا ) ردهدلبرب هدیرخیاصقا هلنیتصف ( یتسا ) رد هب رقرب هدنبرق سلبا

 هدننزو باعسو هدننزو باک ( فاسا ) رد هبرقرب هدننرق هرعم هلی كنیم |
 یفصمان هلئانو هافص ینآ هسکما یعارخا يح نورع هکردببما صوص مصر |

 راتعب ىدا رازدنا جذ راناب رفهدهبعک *هلباقم نوعارلنآ یدیشلیا بصاه هوره

 ۽ تش هلئا یریوو رغن فاسا یرب یدیاهسک یا ندنسهلسق مهرحرانآ هکر لیدب د

 رور یدیا راشلوا شاط بولوا جسم نوج راک دنیا انز هدهبمک یدبا لیهس
 . ءاسا هدننزو بانک فاساو یدنا رل ردبا شتسرپ هرلنا یس هلیبق شیرف هلايا
 ردن دیاصا فاسا ی كبي لوق ىلع كيب فانساو زاما نب ناسا ردندلاجر

 هبضغا اذا هفسآ لاق رد هنس انعم ققل راط هلل رك كن ه زمه ( فاسيإالا ) |

 فس ب هللا هم هک رولوا هاکو هلبث ال تاکرح كنيسو یم كن ای ( فسوب )
 ىنلا لاق اک رد 2 امیلع بوقعب نا سا هوح ولا یلع روند یاد

 مد E )با وب م رقبا ی زا ےب رکلا ] مالسلا هيلع |

 یتعب ردیمحا ےس | هروک هننای هدریاصب كغلوء مالسلا هباع 1 هاربا نب یتسعانب

 قلقی بونا هللا مس هدننزو لعفت ( فسأتلا ) ېک میهاربا و بوقعی |
 هلیصف كناف و یرسک كنم ( یتشالا ) فهلت اذا هیلع فرات لاقي ردهنسانع» |

 هل یحصف كنهمه رولک قاشا یعجج رونید هتلآ یرلکدلیا ریبعت زیب كرابجش وباب
 ردخسا لق نایغط هلغلوا موسم هدنناونع فاکسالا هدف رثكا هکربد حراش

 خد هدنبای لتعم هلغلوا نیهجولاو هدام وب و ردقاوا ف اکسالل نالوا باوص
 كن ا مالسلا هيلعو انيس ىلع ربمغيب نایلس یک رحاه ( فصآ ( ردم وس |

 راطحا ہدیناولس روضح لاخلا ف یسیقلب ریرس هلیناکرب مظعا ےسا هکردبسا یتاک |
 هکردیعسا ربک هلنیتعف ( فصالا ) ردصوصنم یسهصق ی رق هک هتن ۳ |
 ندهصغ و م هل د دشت كناف و یہ كنهرمه ( فالا ) ردنابن نانلوا ریبعت هربک ۱

 باسبلانم افا لحرلا ف"ا لاقب رد هنسانعم كد قوا ندنس دنفص باق دوخای !

 رجذطتو ه ی هلکهلبض تكنمرمه ( فألا ) روا برك یم ففأت اذایناثلاو لوالا
 فوت هدنعفوم هارکتسا و ناعهتسا اضءه و فوا هلا هبط عابشا 3+ ا ۱ هک رد

 قرق هدنفلنا واود رک ذیتساک ندذوخام ندراذظتسأ یاهم و رونلوا رتیعت
 لاخدا نون هرخا و ات تاکرح كناف و یعط كندیمه راربد فا ردراو تغل

 هدننزوفط راربد فاو راردبا فیفخ یباف هدنرلتروص نیوتئالبو نیوتن و راردا !
 رلرید فاو زسهلما رلربد او ردهلننکاس عاقجا هکدلدیدشت كناف رلرید فاو |

 ردنوحاتیئأت فلا هدنروص جوا وب و هليا نیب نیب "هلاما رلرید یفاو هلباهنححم "هلاما
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 ۱ كتو یوحد و قبض یا یزامم ناکم لاق روند هر قحهراطو ینادنلا ریصقلا 9

 1 ردصلا قیضصلا قلا *یسلا یا فزاتم لحر لاق روند همدآ برقم
 . كعروب قرانا قصو نیش هنر یر یرلعدآ هدشننزو لعافت ( فزاتلا ) , ۱  ةه - $ »ی 4 اش

 ردن انعم قذوا نیب هنن ر یر و وطا برام یا افزانم یش لاق رد هنسانعم "

 ۱ كن هلیعف تندس و تنه زمه ) فسالا ( لع#ب نم مهنصعب یادت اذا اوفزأت لاش

 , اذا عبارلا با بلا نم اغسا هيلع فسا لاش رد هنسانعم قلوا كانغو نوح
 هل د صق ماقتا یقیفح تكتظفل فسا هروک هنناب هد راصد كفل وم نزرطا دنا نزح

 هس رولوا صذلنم هدر حب فک نالوا هدن رادنقا تع ردن رابع ندننارو كبلق مد

 نزح هلقل وا شعرقنم لزق ناموا هدنن و تنګ رولوا تبلقتم هبصغ ترارح 1

 | نزح هسک رب ندنراتمضح امینع هلایطر سابع نا تح رولوا بلقتم هبهصغو
 ۱ باوح ود ردفان یرلریدعتو دحاو یرلح رخ هدک دابا لاوس ندنتقیقح ترضغ و ۱

 ةواصلاهیلع لثنبضغ اذا هيلع فسا لاقت رد هتسانعم قلراطفساو ىا رابدلپا
 و ۳ 91با

 ًا لدم فسا یوز و ۱ رغاکلال فسا ةدخاونمومال هحار 1 لاقف ةاجغلا بوم نع مالسلا و

 | هدنقح ناء!لها نالواتومدءتسمامادفاحافستوم ید طخاس واطخ* ةدحا یا 7 ۰

 ' قمالوا جانم هتاناودوت هلفهو ولکرادت هلیبسح یدادعتساو وین ارز ردتحار

 | ارز ردینابر بضغرتا هدنقح رفاکاما رولوا ماسید ندهرکس تنح هلیس هوالع

 رارفلا ساب نفغلوا ذخا هلبثل الطو فک بویلو تصرف تقو هکرادنو هوت
 | نوزحم هرزوا روک ذم هجو هدننزو هفاسک ( ةهفاسالا ( رد راکرد یعرع هنسناج

 ةفاسا هب لاقب روند هفلن ورحم هلیس هدایز ردعما ندنس انعم قلوا نیکو
 هکل هلوکو هذل داغرا هکر دما ندنس انعم فسا ینآ یرکذ كلذک نزلا دشایا
 هلیبقربو رک دیس اک رونبد هرب یسلیواو روند هغلوا واقاربط هقفوب ریو روئید
 ٠ هکانغو نو خو هتس انعم ريحا روند هداغرا هدننزو ریما( فیسالا ) رددآ
 | باق تقر هقفو یرغیو روید هب اف ریپو هنسانعم/دبع روند 4 وقو روید

 لحر لاق رولوا نو نحو لد هذص راع یر هک زودند دیسک نالوا یحاص

 | هناویحو هناسنا فيحو نویز ىس هینو بلقلا قيقرلا نزحلا عیرسلایا فیسا |

 فیسا سرو لحر لاقب هلوا نم روم الصا هسلوب شرورپ ردقن ره هک روید |"
 یبحاص بلق تقر هقفوپ یرغب دوب هدننزو روبص ( فوسالا ) نم داکیالیا ||
 هتس انك ( ةفاسالاو ) هدنن زو هنیفس ( ةفيسالا ) رونید همدآ نا عیرس ||

 رود "تان الصا لوقلع هقفوب غ اربط هدننزو اعم( ةفاسالاو ) هدننزو
 هحرف ( ةفسالا ) تبنئالوا ةقيفرىا ةفاساو ةفيسا ضرا لاقب رونيد هرب نالوا
 تبذتداکنال ةفاسالا ةن یا ةغسا ضرا لاقب رونید هرب نیمروتب تابتالصا هدننزو
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 رضح رد هدننزو دجا دوخای هدننزو ریز هلا هم یاخ ( فیخا ) هب رغب

 همحیاخ ندناب ءاف وبشا یرک ذلحم هروک بیا لوق ردعسا سربنعلان بعک نب

 یکتا لاق , روند هغلوقو روند ه رکذ هدننزو بارش ( فادالا ) رواوا یلصف
 ردغاطرب هدندرو رب شق ونب هدنن زو هبغلا( هبفدا )هنذا اذکو ه رکذیا هفادا
 یاثاضعب و هبا همجعم لاذ اضعبو هللا هموعضم یافو یعطو یصق كنءنمه ( وفدا )

 وکر هدنتلایا دیعصو ردیدآ هبرقر هدنب رق هردنکسا راردا رک ذ هلا هثلثم

 فیلأتریسفنرب هددلح ق رق ردندن ۲ رغما ىوحلا <E ن دم ماما ردیدآ هدلب

 ردندا روا راربد ید بلع ن هللادبع هکر غعح ن ن باعث ن رفعح نداهقف و ردشلیا

 هدننزو برضت ( قذأت ) روند هرکذ هدننزو بارغ هلا هسعم لاذ ( فاذالا )
 ىضارا هدننزو هفرغ ( ةفرالا ) ردیدآ عنضومر هدهفاسم دب رب ر هنب رهش بلح

 نع حراشلا لاق هدنژو فرغ رولک فرا یعج رونید هرونسو دح نالوا هدننس

 ارظن هنکی رش یمالکوب هک ای وک « ةعغش لک عطقت فرالا ٭ هنع هللایمر نامع

 ( نرالا ) ةدقع ىا ةديدش ةفرا لاقب هنسانعم هدقع ر وئید هبهمکتو ردشملل وس
 ندبا نییعت رونسو دح بودا یضارا تحاسهو روند هدوس صااخ هدننزو

 | غا نف رونسو دل بولو یی یتارا ( فیراتلا ) روند هسدنهم داعش
 تعسقو دودح اهل تلعح اذا لوهحا ءاتب يل ضرالا ىلع فرا لاش رد هئداعم

 فلاخم ( فراژلا ) هدقع اذا لیلا فرا لاقب رد هنسانعم كکود کود ۵ هنسلر و

 ناکلاو سلا یدحیلاهدحیاقرا وموهلوش رونبدهنشاد رونسك دار هدب زو

 ٠ یقوكنهنسنرب هدننزو دوعق ( فوزالاو ) هلبحف كنهمجیازو كنم ( یزالا )
 | كلبا هلحو اند اذا عبارلا بابلانم افوزاو افزا لحرلا فزا لاقب ردهنسانعم قعاچ بولک

 ۱ حرجلا فزا لاقردهنسانعم یتلوک وا هرایو لج اذا لحرلا فزا لاقب رد هنس انعم
 قلازآو لمدنا اذا ساشاو یناثلاو عبارلا بالا نم افوزاو افزا فزاو فزاو

 شاعم فزاو لق اذا عبارلا بابلا نم افوزاو افزا *یشلا فزا لاقن رد هنسانعم

 .دننروصت قلوا بیرق هنیر یر ا كنهنسن زاط رونلوا قالظا هنغلراط
 موب هدننزو هفلاس ( ةفزالا ) لاح ءوسو قیض یا فزا .هنبعقف لاقب رد ینبم

 [ ةفزالا تفزا ] ىلاعت هلوق هنمو نوجم؛دلوا دورولا ةببرق رونلوا قالطا هتمايق
 روند هب هروذاقو شو هرادص هد زو هلحم ) ةفزاملا ( ةما قلا تند یا |

 وا تفقو یر هاب و کس( یقزالا )دن زو لارا اروا فازا یعج

 كنزمه ( فازالا ) طاشنو ةعرسب یا قزالا ىش لبثا لاش رد هنسانعم
 لعام یزانلا) ینلجعا یا افرا ینفزآ لوقت ردهنس انعم 9 وا هریک

 یا فزأتم لحر لاش بوته رود A زابل واند ې داو "بجءا هدننزو
0 pa ame N RAA و ۳6۷ اد و 
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 و ةرمهلا صف ۶ هال ت
 هنغایا جاس هللا هددشم یایو هروسکم یافو یرسکو یع كنهزمه( ةفنالا)

 چوا هعقدلوا هدا ره رود قانا ندر هنحوا ردقح هلوا یغایا 4 دا رونید

 مو هرعت هنبرزوا بوناچ رونلوا ریبعت یشاط یقاجوا هک هنوک ثلتم یشاط
 اضعيو هلفيفخو در داش كنایرد فانا یهج راردیا داحا ندرومد هدر ریشو رازدنآ

 نوفیوا کیا هنناي یا بویوق هکسموت رب ندابقو ندغاط ینفرطرب كنهرصت
 4:نانعم نیطع ٌهبهاد یآو رآ ردن !قالطا یقانالا هلا هکیسموت لواو راراناج شاط

 راکش اما د هدراهننفو شروش نالوا روهظ ؟هدزرس هک ر ا راردنا لامعتسا

 هلزاهامر هدنعق وم اعددب دمدآ رو راردیا قالطا یا الا هل کا هل وا مدقشد و

 هد هبنرح یصجوا بروشود هیالب ندرلالب ین آ یاعت قح رارد یا الا ةللاش

 هنناس كحراش نوسلق یمظعا هناغلا ةياغ كنعاونا هیلب ییالب یتیدنارغوا
 رود هرننک لع هءشناو رد هرلعف شضعبلا دنع و هل وعفا یزو كن ەئ هروک .

 قالطا هل روصت قییعج تكغایا جوا هدرلانعم وب روئلوا قالطا هب ینا سنا تعاججو

 | كنم ( فئالا ) ةعاج اذکو ريثك ددع یا ةبقئا منم. تیق لاقب ردشفلوا |

 لاش رد مس انعم ا بوغوق بوشود هند رآ كمدآر هلن وک تناو یف 1

 اغا هفتا لاق ردهة انعم كابا باطو هدرطو هع اذا یناملا بابلا نم افنا  هقنا

 ۱ از رخ هد هماع هدنن زو هر دح ( دما () ةبلط اذا لوالاو الا بابلا نم

 ۱ ردمدآ عنعوم رب هد هنبدم قیفع ( هیفساوذ ) ردیدآ ده رقر صوص هنبدالوا ك رعاشما

 | قالطا ه راغص لابح هه رب ه دز رط قانا لوق ىلع ردیدآ عصومر ) تايغا ( .
 ۱ رود ه ر ود و زامفط واهدوک ی هد واط ةا ا وز ا ) فثولا ( رونلوا 8

 ردیفدایمو هدننزو تبا ) فاالا ( .میخرات شب رع ربصق یا فوم لحر لاق

 ۱ تي هیغنا ) یاد الا )عبانیا هافث آ وه لاق ردهنسانعم عبا و تباتیا فثآ "یشلاقب ۱

 كەر دتسم بک اوک ی رلکدتا ربع ردق هدکلف هیشنلابو یدنلوا کف هک ردیعجج 1

 | رولوا هدیناءش تمس هکر وئلوا قالطا هب هعمتج بکاوک هعنر هدنساذح یسار |
 زو لیعغت ) فنئأتلا 2 رونلوا ریمعت یغایا جاس ید هدیکرت

 ۱ یغایا ج ایی یی رت هدنن

 لغت 1 فثاتلا ( یانالا ىلع اهلعح اذا ردقلا فثآ لاش ردهنسانعم قموق هرزوا

 هفنکت اذا هفئات لاق رد هنسانعم كما هطاحا یتسهروح كنهنسنو هدننزو
 لاقب رد هنسانعم كليا تعزالمو تفلا یاد هر زوا هحو قمالربا هةتا و ق

 حااو مارا بوشود هنبرزوا كنهسکریو هحربب مو هفلاو همزل اذا ناکلا فثا

artهعن 2 بم لاقب 3 هسا كلا اا ۵ هدامرب  HAMحربیرلو هیلع  
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 كمالو كناهو هدننزو هلوکره هلل رسک كناه ( ةغولدهلا ) یک هبالو اب روج ۱
 همجعم لاذ ( غولذهلا ) رونید همدآ قجا نيكرج یادنا زسقشقای رد اچ هلی |

 ظیلغلا یا غولذه لجر لاش رونید همدا ولقادود نیل اق هدسنن زو روفصع هلا

 ردیدآ تابن لوک ًامرب هیبش هننكيت نافلق هدنزو روفصع ( غ ونرهلا ) ةفشلا 1
 | دوعق هلفاق ( غ وقهلا ) راردیا ناب هللا قلتوا ی رلکدد یاقص هکد ینو ]

 | نالف غقح لاقب رد هنسانعم قلوا نوزو فیءط ندضمر دوخای ندقلحآ هدننزو

 هدننزو لای رح ( غایلهلا ) ضعوا عوحنم فعض اذا ثلاثلا بابلا نم اغوقه "

 كناچ هدننزو نیرع هلب رسک كناه ( خیما ) رددا رواج یحر كحوکر

 ردهنسانعم قمرا شاب هدننزو غمد ) غمهلا ) هنسانعم لجعم توم روند همولوا

 ناحداب هدنن زو ردبح ( هلا ) هخدش اذا ثلاثلا تابلانم افمه هسأر مه لاقب

 رد هنسانعم قمالتج امرخ هزات ( غامهنالا ) هنسانعم دغملا ةرهش رونید هنحاغا ,
 لاق رد هنسانعم قوص یسهلوقم نابحو هراي و تخدشنا اذا ةبطرلا تغمهنا لاق 1

 | لوقت رونبد هقمقحآ كب ه دشنزو ذغنق ( غینهلا ) تلتبا اذا ةخرقلا تفمهنا

 ۱ دب دشلا ع وطایا خینهلا یندخا لوقت روند هغلحا كىو عوجلا ةدشیا خبنهلا یفلقا

 | رواد هنالسراو ردنک بوزوت هلا راکزور یندا هک روند هغاربط نالوا رابغو

 | نینه یه لاق رونید هئروع نیقشاشو هو رونید هنوناخ هفیعنم زسرفو
 هفلجآ كب دوب هلرسک كناه ( غابنهلا ) ”قجلا اذکو شطبلا ةفيعضلا ىا
 اذا لحرلا عينه لاقب رد هنسانعم قمقحآ هدنزو هج رحد ( ةغبنهلا ) رونید

 ( غنیهلا ) راو رتک اذا جالا غبنه لاقب ردهنسانعم قمزون بولاغوجزوتو عاج |

 | رونید هت روع ندا شاف ینرارمسا هسکرهو روند یراق یسور هدننزو لکیه
 | اذکو ة رجاف یا غنيه یه لاش ر وند هب ی راق نالوا هک احط تیافب و |

 | هلاوسن هدشنز و هلعافم ( ةغناهلا ) ةكاص اذکو دحا لكل اهرس ة رهظم
 | ( غوهلا ) اهل زاغ اذا اهفناه لاش رد هنسانعم قمشانب وا ب وشب را
 روذعح هلیتهح شاعم هدننزو لضفا ( غیهالا ) رونید هربتک "یش هدننزو غوس
 | رونید هبوص قوجو شبعلا دغرا یا غیها لحر لافی روند همدآ ولتیهافرو

 | بصخ یا خیها ماع لاش روند هل قال و قلزوحواو رثکاا یا غیها هام لاش

 قالطا هاح نسح هللا قالو قلزوجوا هلیسهینب هينش ( ناغیهالا ) بثعم
 | رونلوا قالطا هبرمشو لكا لوق ىلع رونلوا قالطا هعاججو ,لکاو روئلوا
 رطلا غیه لاقي رد هنسانعم ققلصا مات یرب رومغپ هدننزو لیعفت ) غییبلا )

 رتک | اذا ةدي رثلا یه لاقب رد هنسانعم قمردناق هغاي یدیرثو اهءاج اذا ضرالا |

 یلاعتو هناصس هنوعب نیغنا تر اہک دو |



(۳ 

 إإإ لوبلوب هسابا ( غیشوتلا ) اهللق اذا ةيطعلا غشوا لاقب ردهنسانعم كمربو هیطع
 هيلع ريصر تح هبهخطل اذا مدلاب بوثلا خشو لاقپ رد هنسانعم قهردشالب ناق

 اذا ءوسلاب غشون لاقي ردهنسانعم قلوا هدولا هدننزو لعفت ) غشوتنا ) قئا رط

 لاقب رد هنسانعم تمکج وص هليا هغوق قتریو هنهک ( غاشیتسالا ) هب عطلت |
 (غولولاو)هلنوکس كمالویصف كواو( غلولا )ةیهاوولدب یقتسا اذا قاسلا غشونس

 كمما هنسن ندباق هلیجوا كد یمسف كب وك هلاعف ( نانلولاو ) هدننزو دوعق |
 فو الا ف بلکلا غلو لاقب ردهنسانعم قهالی بوق وص هغاجف هباقیلد لوقلغ |

 لح ولحوک غلوب علوو ثرب ثروک غلی غلوو غلایوبهیک غلی هو هنمو بارمشلا |
 هکر عف هيف هناسل لخدا وا هناسل فارطاب هبفام برش اذا اناغلوو اغولو واغلو |
 كحراتش ردصوصخم هابذ ندنالوا حانح بحاصو هعابس یلاعتسا كنهدامو |

 | غوصم ندعبارو ندسداس بابو ندینا بابو ندئلا باب هدام و هروک هناي |
 | اضهبو رولوا طقاس واو ندنلبقتسم یک یطوقس كواو ندنسهلک مقبو رولوا |

 | روبص ( غولولا ) نلوا طقاس ندعبار باب, نكل رونید ىد غلاي هلباق هفلا
 | اغولو غلوام لاقب روتید هبهنسذ یژزج كجهديا برشو لکا هدشننزو " 

 ۱ بارعا هک رونید هباق لوش هلیرسک كرايم ( ةغيللاو غیلما ) ايش مطب ما یا |
 | صوصخم هکبوک اقلط» هدعب راردالب هکیوک بوبوق ناق نوحا همعط اک ۱ یمسق |
 ۱ رونلوا ریبعت قالی هدیک رت راردبا ید ندشاط اضهب یدنلوا . لاستسا ءدناق |
 هلبرسسک كمال ( نوغلاو ) ردیدآ كغاط رب هدنن هما هلبا ءاسحا ( غلاو ) |

 نوهح ( نوغلو ( ردینک ارعا كننسهلک نیبصن یارعا كنون رددآ هرد رب

 روند هب هوقكجوک هدننزو هرم ( ةغلولا ) ردیدآ هبرف رب هدننلایا رحم هدننزو
 | غلوا لاقب ردهنسانعم كمروجا بوریدب هنسن هبلک هلیرسک كنم ( غالبالا )

 یلبجو مساو یسهلصوح لوش هلیسهین لعاف مسا ( غلوتسلا ) هاقس اذا باکلا ||
 رانو ینالابم ندننهج راعو بیعو حدقو مذ الصا هک روئلوا قالطا هیسک لیذر |
 هدننزو هرن( ةغمولا)اراع الو امذ لاال ناك اذا غلوتسم لجرلاقب هیلوا لاعفناو ||

 رونید هچاص نوژوا
 لج رلا خبه لافب رد هنبانعم قموبوا هدنن زو دوعق ( غ وبهلا ) (۰ ءاهلا لصف «) 1
 رونی همدآ قجا هدننزو غسیم ( غنیبهلا ) مات اذا تلاثلا بابلانم اغوبه |[

 بابلا ن» اغدح هغده لاق رد هنسانعم قمرا ب وروا هدننزو غدل ( خدهلا ) |
  غدهنا لاقب رد هنسانعم قعشعوب هنسن یروق ( غادهنالا ) هغدف ىنعب ثلاثلا

 ۱ ةبطرلا تغدهنا لاقب رد هنسانع» قهالنح ام رخ ه زانو سا دعب نال اذا ؛یشلا

 | روند هماصط قجشوب و قیویص هدننزو مدهنم ( غدهنلا ) تخضقنا اذا _
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 قلوانادا و لهاج كبو هلوق ءاس اذا مالغلا غتو لاقی ردهنسانعم قلوا یوخدب و

 هندرد یبرف یدنک تروع و اطرفم الهاج ناک اذا دز ختو لاقي رد هنیسانعم

 | ةآرملا تغتو لاقي رد هنسانعم قلوا ردا هابنو فلت هنکوا یجرف ینراو بوشود
 | كاله هلیرسک كنهزمه ( غاتبالا ) اهجرفق اهسفنل ةعيضم تناك اذا غتنلو غتوت
 | ههبلب ر لوقللع كلباسح ییهسک ر و كلهایاهللا هنتوا لاقی ردهنساتعم كما
 ا هسبح اذا انالف غتوا لاقی ردهنسانعم كلا التبم هب یر آرب دوخای كما اقلا
 أ لاقت ردهتسانعم كليا هاب ند هلیاکترا هانک هسکر و هعحو اوا يلب یف هاقلاوا
 | قمرابشاب هلیئوکس كن هثلثم ءاثو یصق كواو ( غئولا ) هدسفا اذا مالاب هند غتوا

 | قعای هغيثو هبهقا و هخدش اذا ىناثلا بابلا نم اغثو هسأر خثو لاقي رد هنسانعم
 هحرد هډننزو هنيفس ( ةغيولا ) ةغيث و اهلذخا اذا هتقان عئو لاقب رد هنسانعم
 | هکهتن راردبا لاخدا هنحرف كنهقان نالوا كاله یکشوک هکرد هنسن یرلکدید

 | روند هدیرت شلردنود هنیرزوا كنبرب یرب هداق و یدنلوا نایب هدنس هدام

 | هحزا و ضعب ىلع اهضعب در یا ةهغوئوم و هغیئو ةديرث لاقب روند یخد هخوئوم
 ۱ ةغئو ورطلا نم هغیئو انعقو لاق هدننزو هرم روند ید ةغلو رونید هر ومعی

 | هنس هعطق رلقلثوا سنجره شعشم راص هنبرب یرب هدنعس وم راهبو هنم البلقیا
 | رلک هحالآ هکردیسا صربا ماس هلیعف كنهمجعم یازو كواو ( ةغ زولا ) روئید
 | یسنج عج یدنلوا هیعش نوجغیدلوا كالاجو تسح ردرلک یرلکدید راک یلوغآو
 | هبرسک كواو رد غازوو هلبرسک كواو رد ناغ زوو رد غازوا یغیص عجو ردغزو

 | هکلکباپهلنیتعف ( غزولا ) یدیا ناغزو یلصا هک هلبا هروسکم مه رد ناغزاو
 ةشعرلا یا غزولا هذخا لاقب رونید هكمرتدوةعرسو ةفخیا غزو هب لاقب رونید

 (  غازوالا ) لسف ضراح یا غزووه لاقب رونید هیسک نابحو ناوت انو نوزو

 ا غز ( غزولا ) ءافعص غازوا مه لاش ردکعد رلنوب زو فیعضردیعج كغزو
 ز اغزو اهلوس هق الا تغزو لاقي رد هنس انغم كمهشيا ةعفد ةعفد هقان هدننزو

 | بویمهشیاندر هقان یدوب هلی رکن زمه (غازالا)ةعفد ةعفد هتمراذا یناثلا بابلانم

 ۱ تغزو عع اهل وس هقاشلا تغ زوا لاقي رد هنس انعم كمهشا هعفد هعفد

 ! لوهحایع نینطاغزو لاقب رد هنسانعم كفلتروص هدنجر یمانانیاح ( غیزوئل (

 | لاقبرونید هيهنسنەجزا هلن وکس كنهمج«نیشویصفءلواو ( غشولا )نطبلاق روصاذا
 ۱ بابلانم افشوهلوم غشولاقب رد هنس انعم كمهشيا كرەرېدكوجو البافیااذشوهاطعا |

 | هنسانعم روحو رونید هنت وا رغآ هدننزو روبص ( غوشولا ) هب یمر اذا یناثلا |
 || لاقب رد هنسانعم كم هشيا كر هوبدکوچ یخدوب هلي رسک كنممه ( غاشبالا )

 او هرجوا اذا هنشوا لاقب رد هنسانعم كکود اود هرغآو هب یمر اذا هلوب غشوا ۱

 همطع
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Jیصناذا هنع غشنا ل لاق رد هنس ات ینلوا هغ رالا ی مزه ) سنا  
 ینعءریعبلا غشتنالاقب یدنلوا رکذ هکرد هنسانعمغاستنا هدننزو لاعتفا ( غاششالا |

 ردهغنغن قنوم روند هب یشک قجاو فیعص هدننزو ده ده ) غنفنلا ( حسا 3

 هدتنپ كنکيلد زاغوب هللا لد كجوک هدزاغوو رونید هبحرف زوم یموب و
 روند ه رکا هڪ صوب نالوا هدنناب كند هکح هدزاغوو رود 4هعضحوم نالوا ۱

 یعج رانبوا هوا یرب نکیا رروتک شیوک بولوا هدنسپرقوب كننویب كنەودو
 رب هدنروک ذم وضع یرلک دید غنغن كمدآ رب هدننزو هزاز ( ةغنغنلا ) ردغناغن
 هغنغن یف ءاد هباصا اذا لوهحایلع دز غنغن لاقي رد هنسانعم قلوا ثداح ضم

 یجیا ىلا ندلع تجزو ترتک هدننزو دوعق ( غوفنلاو ) هدننزو عفن ( غفنلا )
 تاشلا ۷ اف وشن و افت هد: تخف لاش رد هنسانعم قمرابق بول روسات

 رد هنسسانعم غفن هدننزو لعفت ) غغنتلا E EEA نم تمروو تطغنت اذا

 لرو قشموب نانلوا ریبعت قب هدلقنب هدنشاب كغحوج هزات هللاغق ( ةغملا )

 لاش روئلوا قالطا هی وتاشياو رادح و دب رک كتعاجبرب موقلا و روند هر

 قوجو ردنرابع ندنسيأرفوي كغاط لبجلا ةذغو مهطسوو شراب ىا مولا ةغمن
 هحالاقآو لرقو هايس هنسنرم ( ۳ ( ةرثك ىا لالانم ةغمن هل لاق .روتبد هلام ۱

 لاقب راردیا قالطا قلا غم همدآ نالوا یعبط نولت هلتهجوب رد هنسانعم قلوا ||

 نزوایک یردکچ ردیدآ شوفرب هدننزوروفصع(غوبینلا)نولتیا قلخا خفن لحر ||
 راربد جن ود هد رعمو ینودهدبس راف هکر وند هب یک كرکوو ۱

 نعط هنسوما لوقىلع كلبیع یدآرب هدننزوغن ( غبولا ) (۰ واولا لصف +) |
 ) عبوالا ) هيلع نعطوا هباع اذا یناثلا بابلانم اغبو هغبو لاق ردهنسانعم كتا
 هنهنسن ېک كېک نانلوا رببعت قاکوق هدشاب هلنیتعف ( غب ولا ۴ ردیدآ عنصومرپ
 ر دا هاب ینرلیو كن هو د هک ردیدآ ضر رب ص وصخم ه_زوسق هودو روند

 یا غبو لنحو لاتا روتید هم دا ولفاک وف يج اب هنا تک( غب ولا )

 هني رل عمم و هن ایم ولکنرید كب كموق رب هللاصف ( ةغب ولا ) ةي ربهوذ _
 وو مهمقجت ىا موقلا ةنبو ىف هتبأر لوقتردیبک یرب نکنا تند رو ۱
 لاقب هنم و هنسانعم تسا رونید هرد هلیدیدشن كناب و یصق كلواو ( ةغابول )

 قلوا راکهنک هلیخف كنهبقوف یات و كواو ( غتولا ) طرض یا هتغابو تیذک
 ۱ ردهنسانعم قلوا كالهو ا اذا عبارلا بابلانم اغتو لحرلا غنو لاقي ردهنسانعم

 | راصاذا لحرلا غتو لاق ردهنسانعم ِ بوبعم و مولم و كه اذا نالف غنو لاب

 | ليلق ناك اذا لجرلا غتو لاقي ردهنسانعم قلوا رايوس زوس لقعتريغنمو امولع
 ۱ عجواذانالف غ و ردهنسانعم قلوا كاندرد بوب,غا یرب رب و مالکلا ق قعلا
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 دم تی نتسم فن ی توی ی اب ےک بدیم یو رد ا هو ی ا

 ۱3و ی را ا ا ان ت لاق ردات "هتیاتمم تا ارقا
 ¦ نوکودهلیاهننکیا و هغر اذا ةمناكب هعسن لاقي ردلمعتسم هنسانعم قالق هدرزآ هليا

 ريس و ةراالاب ديلا ف تزرغ اذا ةعثاولا تفسن لاقي ردهنسانعم كمك لعن بودا
 وص هدوس و امف بهذ اذا ضرالا ف غسن لاقی ردلعتسم هنسانعم كلا تحایس و

 | تغلکوپلس بویشوکیرلید كرلشيد و هقذماذا ءالاب نبللا غسن لاقي ردهنسانعم قغاف
 | كرل شيد یخد وب ( غیسنتلا ) اهلوصا تخرتسا اذا هنانسا تنسن لاقي ردهنسانعم
 3 ۱ هلوصا تخرتسا اذا هنانسا تخسن لاقب ردهنسمانعم قغلیقلاص بویشوک یرلکوک

 ۴ ۱ تعطق امدعب تت اذا ة رصشلا تخفسن لاقي رددنسانعم كع ندیکب جاعا نلیشکو ۱

 | اذا ةلخلا تفسذ لاقي رد هنسانعم قمقح هرزوا یر یر یرالاد كنحاغا امرخو
 | جك هرلیبکما يک هغزنم هدنزو هسنکم ( ةنسنلا ) فعس قوف افعس تجرخا

 ۲[ لامعتسا بوبلغب هبارا رب یتچاقرب هکرونید هنکلی شوق یرلکحءدباشقن هرزوا
 | هر هدشنزو ریما ( غیسنلا ) رلردبا ید ندرومد و ندجاغا اضعب و رلردیا

 اا ندكدلسڪ جافا یهوقم هغ٢ هلی كنون ( غنلا ) ةه انعم قضا زوتما |
 امرخ رودوب هلی رسک كنهرمه ( غاسنالا) رونید هب وص ندیا شرت هرکص
 جاعا و اهبلق تحرخا اذا ةلیسفلا تفسنا لاقی رد هنسانعم كمرو ىت یجاغا

 | اذا ةرصشا تفسنا لاقي رد هنسانعم ك بوروس ندیکی هرکص ندکدلسک
 | هدنک ارپ هدقالتوا رل هود هدننزو لامتفا ( غاستن الا ) تعطق امدعب تتي

 ایهیعار ىف تقرفت اذا لبالا تفسشا لاقي رد هنسانعم قعشفارا بولوا |
 رد هنسانعم قمروا هب هرهم نالوا هدنسکوک هلبلا نوعا كنلکنیس هودو تدعابنو |

 | نیشویصف كنون ( غشنلا ) بابذلانم ةركرك ىلا هدیبرضاذا ريعبلا منسقا لاقي
 لاساذا ثلاثلا بابلانم اغشن املا خشن لاقب رد هنسانعم قغآ هلیئوکس كنەمجعم
 | یوا نغآ هنیرغو كفحوجو هب هنعطاذا خرلاب هغشن لاقب رد هنس انعم كمترودو

 | كمعا بوردلاق هللا لا ییوصو هرحوا اذا یصلا خشن لاق رد هنس انعم تكکود |

 1 قم رقع هدنس هحرد یغلتغیابو هدي برش اذا ءالا خشن لاق ر دهن انعم

 هدننزو لعفت ( غشنتلا ) هیلع ىشغيداك تح قهشاذا نالف غشن لاقب رد هنسانعم

 هلع یدنید اک تح قهشاذا نالف غشنن لاقب ردف دارم هدرپخا یانعم هللا خشن |

 روبص ( غوشنلا ) رولوا ض راع هلیتهج فسأت دوخاي قوشت هناسنا تلاح ويو
 | شلکود یتوارغا هنبزرغوب ( غوشنلا ) هنس انعم روحو رونید هنتوا رغآ هدننزو

  هبهنسنر وب رحویا هب غوشنم وهف لوهحایلع یبصنا غشن لاقب روند هنجوج
  هبعلوا اذا لوهحا ىلع "یفلابغشن لاقب رونید همدآنالوا صبرحو نوکشود تیاغب |

 رود هنبرلیدنقا وص نالوا هدهرد ردیمجج كن هنشان ( غشاونلا ) هب غوشذموهف
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 یک ردبا ازینسا ییهسکرب هلیرسک كنهزمه ( غاتنالا ) رونید هصخش ندا بییعتو
 ندکلیا راهظا ینذارب ندنزوب رتس هک ك لوک هجزس والب والب لوق ىلع كلوک |

  هضعب رهظاو هک” ینخا وا ؛یزبتسلاک كحأا اذا نالف غتنا لاش ردنرابع
 | ثلاثلا بابلایم اغدن هدن لاقي رد هنسانعم كمرود هلقمرپ هدننزو غدل ( غدنلا ) |

 یمدآ رو هنعدل اذا برقعلا هنغدن لاقي ردهنسانعم قغوص برقعو هعبصاب هسخ اذا |

 . قمجاس قارمو هءاس اذا هغدن لاقي ردلمعتسم هنسانعم كايا هدرزآو ردکت

 . كيکک غدنو هنعط اذا مالکلاو عراب هغدن لاقي ردهنسانعم قلق هدیجنر هلناسلو

 | نیم تیاغب لاب یغیدبای ندنوب كنعسق ی رآ هنسانعم یرب رتعس رونید هنتوا |
 . هنسانعم قملفعق غدنو ردنغل هلرسك كنوئو ردفورعم یاب كيكك رولوا وئزواو ۱
 " هلل رسک كنز ( غادنالا ) غدغد اذا لوهحلا ىلع یصلا غدن لاقي ردلمعتسم ۲
 |٠ ( غدتلا ) هءاس اذا هب غدنا لاقي ردهنسانعم كلبا ردکمو نوح یدآر یدو |

 أ هک ( ةغدنلا ) روئید هیسک نابز دب ندا هدرزآ هلیناسل یمان امئاد هدننزو ربنم

 هزر کرو ند لکل شوف هل ما کرد هشام ری
  هلکن آ ید هتبرزوا هعاکو رارردیک بولبس ینزون تلکعا هلکنا ردهنسن یرلقدبای

 ۱ دوب ه دن زو هفرغ ) هغدألا ( رونید هضاب نالوا هدنند كغنرطو رلردنا شق ۱ ۱

 ! كلوک هحولزیک ه دننزو لاعتفا ( غادتنالا ) ر ونید های نالوا هدند قنرط !

 هدننزو هلعاغم ( ةخدانلا ) ةيفخ كصخ اذا لحرلا غدتنا لاقب رد هنسانعم

 هدننزو لیعفت ( غیدندلا ) هلزاغ اذا هغدا لاقب ردهنتسانعم قعثانیوا بوشیرا

 یرذیا ثنواا نعالا ةغیس كنیع یفدن لوف ردهنمانعم تاک ا هوروا هرز 8
 بو هغدن نالوا یسا كنتوا كيکک هدننزو ىب رع ( یغدنلا ) نیسطلا هيلع [
 عز ( غزللا ) رد وسن« اكا یغدنلا نب ىع دبع ندنسهلیبق هعاضق ردکعد ۲
 ارت هغر لاقي رد هنسانعم كلا تمذمو لصف هلسیعتو نمط یهسکر.ه دننزو ۶

 هنسانعم نعط كرود غزن هکرید ح راش هباتغاو هيف نعط اذا ثلاثلا بابلا نم [
 هنب ر یرب هلا داسفا یننب سان غزلو ردبعشتم ندنآ هراس "یناعم ردعوضوم *

 هشام كمرو كسوسۇو یرغاو دفا اذا م غ لاقب ردهنسانعم تكمروشود 1

 یا ناطبشلا درب لاش ردن رابع ندکم رد شت رود ۳ و رد ر 1

 دادش ( غازنلاو ) هدننزو هسنکم ( ةغزلاو ) هدننزو ربنم ( غزفلا ) سوسو _
 غزنملحرلاقب رونید هدسفم نروشود هنر یرب هلبا داسفا ققلخ نايم اماد هدننزو
 | كرلیچکما هکردهنسانعم هفسنم هخ رنمو مندی دسغبو سانلاخزنپ ناک اذا غارنو ةغزنمو _

 ۱ كنيسو ىح كنون ( غدنلا ) روند هنکلب شوق یرلکح هدیا شقن هرزوا هییلک

 همدآ رب و هسخ أذا ثااثلا بارلانم افسن هغسن لاقي ردهنسس
 و



 جحشروص هنس هرمشط نوا نالوا هدنکان دنر هقف وب كاقیسهلوقم قحراغدو ةغابنلا

 | رياطتاذا قیقدلاب ءاعولا بل لاقب ردلمعتسم هنسانعم قمقج بوزو یک ردیا

 | یرلا رابغ رونبد هنیزو نوا ناوک وا هدنمرکد هنبنو هنم قرام هصاصخ نم
 | هدنفلارایرللیق كشاب ردزماج هلیسهدش كنابو هدننزو هسانک ( ةغابنلا ) هنسانعم

 | هنسسانعم هبربه رونلوا ریبعت قاک وق هک روند هبهنسن یک زون ندیا روهظ
 || ردکعد جراوخ هدننزو هدادش ( ةغابنلا ) هنسانعم نیعط رونید هنوا شغوک واو
 ۱ ۱ هردو جراوخ منم تحرخ یا هغابت منه انیلع تغب لوقت ردندنسانعم روهظ

 | رولوا فصو هلو كاشیاو ولوا یجدزوت زونو هنسانعم تسا رونلوا قالطا
 1 رونلوا قالطا همدآ ناشلا ىظع ( ةغبانلا ) ابارت روثب یا ةغان ةجحم لاقي

 ۲ هدننوصو ناشلا ىظعلا یا ةغبان نالف لاقب ردنوصا هنلابم ءاه ردندنسانعم روهظ
 ۱ تکاس ندنیرعاش هدنلاح لئاوا دوخاب نما روهظ هغ نکیغو تیرعاش
 اإ ی آ یرکذ روتلوا قالطا هرعاش دیحو جف نالوا راکسوه ندهرکص نکیا

 | ردرفت نکس رلتاو ردینبم هکوب قالطا غباون هنعوجو هنبا هنبرب ره كنارعش
 |  یابنتلا قراخنهلادبع ۳ یدما هللادبع ن سيق ۲ ینایذلاةهیواعمنا دايز ۱
 | < یوتغلا یئال نب ةعبا ۵ ردیسهفباث كنتعاج نایدلاون هک ینراملحا ناپا نب دیر

 زا هلتتسنو هک رد یناودعلا ةغبا ۸ یلختلا ناودع نب ثراح ۷ یعوبربلا رکب نب ثراح
 || هیزوت نمرکد یند وب ېک غبن هدننزو بارغ ( غابنلا ) ردشماغلوا صوت
 ندا روهظ هدشاب یئدوب هدننزو باتو هدننزو دادش ( غابنلا ) رونبد
 هدیرک كتعاجو موقر هلاصف ( ةغبنلا ) هنسانعم هبربه روید هغاک وق
 || مهرارخ یتعی مهطسو یا موقلا ةخبب تاج لاش رونلوا قالطا هنبرلراتخو
  ولردر ندنرایش آ امرخ ( غیبنتل ) ردیدآ عضوم رب هدشنزو متن ( غبن )

 أ نالوا هد ای یزو نازون بوکلس ییعاعا امرخ تاک را هکر وند هنمالمش آ

 | یکن یت وو ردنرابعندکللا لوخد هرجا یغوجقناجآ كمج زونهكامرخ یشید
 كلذوثاالا يلو فاهرابغ ریطیف ةلخلا شفتننآ وهوخیبننلاب ةلخلا تعقلا لاقب ردعسا

 ۱ دابلا غنا لاقي ردهنسانعم كلکبودیک قوجهربرب هلرسهک كنه زمه ( عابالا ) عفت
 اإ قءرقح كر هبلا ینوا ندنرلکن هزوك ككلا هسیک نيلا نواو هبلا دادرتنا رثک ااذا
 | ( غتنلا ) لخلا صاصخ نم قیقدلا جرخا اذا لخانلا غیا لاق ردهنسانعم
 |[ هلا هصبف فاصوا یفیدلوا فصتم ییهسک ر هلئوکس كنهیفوف یانو یصف كنون

  اذآ لوالاو یناشلا بابلا نم اغ هفت لاش رد هنسانعم كلبا بييعتو رکذ
 لصف یمان هلبا ارتفاو كفا اماد هدننزو ربنم ( عتنملا ) هبف سلاع هرکذو هباع

 ِ- حس سد سس سس سس ح سس سی سس سس سیسز ِح ودر تی هم |۱۳ تاس
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 و



 همقل هتل ینرب یر هک ای وک رد هنسانعم كليا دهحو دج ب ویلابح یک کرک /(
 هدننزو هلرلز ( ةنمغلا ) هيف هداج اذا لاتفلا ف هغضام لاق راردیا غعم بودیا || "

 مو هغضم اذا ىلا نم لاقب رد هن انعم كغیچ های هحاب هدزغآ یه هنسنرب ۱

 خم لاقب رد هنسانعم كلیوس زم زم كر هبلیا ناي هئذوخ یزوسو غلامی ۱

 اذا *انالا ىف بلکلا خم لاق رد هنسانعم قالی باق كب وکو هنیبب مم اذا همالک
1 

 یهنسنر و امد هاور اذا دیرتلا غم * لق رد هنسانعمقهردچ هغابیدب رو هثغمغ اذا

 یر هنسنر و هطلخ اذا “ثلا غنم لاقب رد هنساتعم ردشراق بولاق هنب ر یر

 شوک یشیارو طلتخا اذا مالا غمنم لاقب ردهنسانعم قعشراق بولتاق هنبرب |

 ) غمغقلا ) اقيعنف لمعبیا هل۶یف عع لاقب رد هنسانعم نلشیا کو فيعضو |

 لاناذا رایلاو لجرلا غنیف لاقب رد هنسانعم قلوب قلریاچ رادقمرب هدننزو لزلزت |
 هيف یرحاذا لالا غمنت لاقب رد هتسانعم قلشب هکمروس راوطو بشعلانم ایش |

 مکن قجالذن یا غلم لحر لاق رولک غالما یعج رونید هیسک قجاو لیذرو |[
 هلب رلتغص تقاجو تلاذر ردعسا ندرو نم یانعم هلی كيه ( ةغوللا ) شعغلب
 ةغوللا یهو هدارو ةغولم هب غلم لحر لاقب رونید هکلیجلت وس نایذهو شه |

 رونید هیسک ثیبخو شحاف و قساف ( غلالا ) ردرظان هربخ ری ثیأت هدنلوق
 نایذهو شحفهدنن ز و لعافت غلاقلا) سعاد یا غلام لج رلاق هدنن زوراغکرواک غالم ىج |[

 ( ةغلاملا ) هب كح اذا غالب غلات لاقب رد هنسانعم كمشلوك هنب زوس كنيلبوبس ۳

 هنلام لاق رد هنن انعم كليا هطاروخ هلاک ازسانو شحف هدشنزو هلعافم
 علم لاقب ردهنسانع» كفلنفاج هدننزو لعفت ( غلقلا ) تفرلاب هحزام اذا مالکلاب |
 هدفلس رد هیحان رب هدنساضق بلح هدننزو لبح هلو ( غنم ) قمح اذا لحرلا ||
 (ناغونم ) ردشلوا لوادتم هللا همجعم ند هرکص بولوا هدزنابز هللا هلمهم نیع ||

 قاوام یدک هلی كيم ( غاولا ) ردبدآ هدلب رب هدنسهکلوا نامرکیلیحف كوم

 تتوص اذا اغاوم ةرهلا تغام لاق رد هنسانعم |

 رهاظ هدننز و دوعق ( غوبثلاو ) هدننزو غبن ( غبنلا ) (۰ نوئلا لصف *)_

 اذا ءاملا بل لاقب ردلمعتسم هنسانعم قمقج بوبانیق وص ندریو رهظ اذا یناثلاو
 خیلب و عیصف یسب دنک نکیغ و تی رعاش هدننق رع كن هسک ر و خب

 ثرا ف نکی مو هداجاو رعشلا لاق اذا نالف غین لاقب رد هنسانعم قعوف رعاش |
 ج

 قلا نالوا لب وی هزرهو ارتمات و شعف اکاد هاب مک كم ) غلملا ( نعسلا ۱

 لوالاو ثلابشلا بابلا نم اغوبنو افت "یشلا غبن لاقب رد هنسانعم قمل وا نایعو |

 ولفرط کیا رکسع هدلاتفو كنج هدننزو هلعافم ( ةغضامملا ) لک او بیطسا اذا |

 | ءالاق بولا غم لاق رد هنس انعم قع الصا هلغم رفح بو راب هب وص هوو غلو ۱

Eجلد تضضس  



 : دن عام ۹

 هدیسسدکیآ ( غاستمالاو ) هللا هد دشم مبم ( غاسمالا ) قلز اذا نالف خرم لاقب
 یحعت اذا غستماو لجرلا غسما لاقب رد هنسانعم قلوا هخرالا ةدنرلنز و لاعتفا

 كم هنسن زستدش یک رب روو رایخ هلبنوکس كنەمجعم نیشو كيم ( غشملا )
 لک اک دیدش رب لکا اذا ثلاثلا بابلانم غشم لجرلا خشم لاش رد هنسانعما

 رد N E تابع یدا رم و هب رض اذ هشم لاق رد هم ماتم قمرواو ءانقلا ۱

 رونید هروماچ یزمرق یرلکدید یشآ هلرسک كيم ( غشلا ) هباع اذا هنشم لاقب
 | بوئلا خشم لاقب رد هنسانعم قمایوب هلبایشآ یبهنسنرب ( غیشقلا ) هنسانعم هرغم
 ردکتو هدولا هل داسا هیصش شعب یسوماو ضم كن هسکر و غشملاب هعيص اذا

  كيم ( ةنشلا ) هخطلو هر دك اذا هنضرع غشم لاقب ر دلمعتسه هنسانعم كليا

 هکرونید هنيرلقارط ناتک كرب رعو رونید هنسهچراب ملک یکساو زب یکسا ھلرسک
 || هجیروق هرکصندکدکید كلك زار هدننئیه قارط اکا بونپ روماچ رادقمرپ

 ٠ كنەمجعم داضو یصف كيم ( غنصلا ) رارا رطناتک هلکنا هدعب رلردنا كرتردق |

 ۱ ] هکرونید ههنسن كصنیج هدرنا هدننزو باضس ( غاضلا ) هنسب هکال اذار لوالاو ۱

 سا غاضء هداروب غانعلا ةنيل ةرسک یا غاضب ىنانا لاقب رونلوا قالطا هننیربق ۱
 هام یر لاق روند هب هڏ ششیچهد رغآ هدننز و هما( هغاضاا ( ردردصم |

 هد هلءاعمو ملکت رونلوا قالطا همدا قجا هدننزو همالع ( ةغاضلا ) عصام یا |
 | روند هب هنسن راسو تا ميجر هدننزو هفرخ ( ةنصلا ) نوهکیدلیا غنم ینلد 0

 1 هريغ و ےل 4عطق یه و و IE اطا لوقت هدننزو درمص رد خضم یعج ۱

 عضم لقب رونلوا قالطا هنب رلنلوا ربنصو هدرخ هكروما,هدننزو رکس ( غضاا )

 1 ردقلوا هدننزو درص نالوا باوص هروک هتناس تكحراش اهراغص یا رومالا

 ۲( یس و زاب نزیسف تو روند هنا نالوا هدن رز وا تیک هدننز و هنیشس ) هغيضصملا (

 i هرکس شاراص هنب رل هش وک كاپو رود هدرکخا نالوا ۵ لمس هحهرف ید هدنعلاآ

 4 هدند قلوقو روند هرکس شلراص هرکصندکدنیح هلا شید لوق ىلع روند

 ردغیصم یساح عج رود هنا قلاب نالوا هدد و رود ه رکحا هج صوب نالوا

 هلي هینب هیئت ( ناغضاملا ) هدننزو ناغس رد غیاضم یغبص عجو هدننزو نیفس

 ] کیا لوف یلع ردرللم ییدتب راشید یزآ هکرونلوا قالطا دنب ید كنهکچ ییا

 ] خضع قتح هبیط تقویراص اذا لضلا غصما لاقب رد هنسانعم قتلوا لباق كفيج

 یا ia ی سا و اوج rea رزم ۳ ما غنسا لاغب رد همان قلوا فبطلو شوخ ىلكا هل هرزوا قح تاو



 ۱ اھغ امو E OE لاب رونید ید غار روده رب قجابنغا بوت ءراوط ۱

 كني رهوح یدبشلا بیقلت قدزرف یس هدلاو لر عاش مان رب رح هغاعو 5

0 

۱ ۱ ۱ 
۱ 
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 هديا هغ ام هود هروب م هعل وق راضعب رد یسعد یدلیا بیقلت لطحا ۱ ۱

 ربشر هدنس هکلوا ناحب رذا هغارمو ردشفلوا بیقلت هلبعا یدل وم هلن وط
 (هغارلا ونب )ردندا هدلب ر,صوصح هنتعاج عو ریو هدناتسبرعو رددا رویشم

 همدا ندهزوک بوروک یک کرک یتسشاومو باود هغارمو رد نطب كجوک رب
 یا لام ةغارم وه لا رولوا یهاکتحار كن رلناوبح هک ایوک رونلوا قالطا
 هراوط نالوا رونلی بوانغآ هغاربط ااد هدننزو همالع ( ةغارلا ) هژازا
 هدنساضق رصم .دیعص هليحف كيم ( غیارلا ) ةغرقم یا ةغارم ةباد لاقب رونید

 هکر وند هغس رخ ناموا یذفنم هدننزو دات کا ) ةغرمملا ( ردیدآ تیالو رب

 راربد یعس رغب ندوکآ هدیک رت رولتا هناس رولوا هدنز رط ةا رسد

 لئاذر امناد ( غرمالا ) قجا یا غرام لجر لاقب رونید همدآ قجا ( غرالا )
 ناینغا هراد روثلوا قالطا هب هسک نالوا هدولآو لغوّتم هل یقا هراکمو لاعا

 هدولآ هلنینصف ( غرملا ) غرم“ ىا غما لحر لاقب ردششلوا هیبشت هراوط
 ( غرلا ) سند اذا عبارلا بابلا نم غم هنصرع غرم لاقب رد هنسانعم قلوا

 لوبقوذ یا غم رعش لاش روند هچاص لباق هبهیلاقو نهد هدننزو فتک |

 ردهنسانعم قخآ رایلاس ندنزغا كنهسک رب هلیرسک كنەزمه ( غامالا ) نهدلل ۱
 رد هنسانعم كلیوس قوج یزوس باوص انو هباعل لاس اذا لحرلا غرما لاقب

 قیویص هلغموق قوج ییوص كريجنو ًاطخفا همالک رک اذا نالف خرما لاش
 یتسهاد هسک رب ( غيرقلا ) هءام رثکا اذا نيجحلا خرما لاقب ردهنسانعم كلی
 ( غرقلا ) هيف الق اذا بارتلاق ةبادلا غرم لاقب رد هنسانعم قغانغآ هغاربط
 اذا بارتلاق راها غرم لاش رد هنسانعم قمانغآ هغاربط راوط هدننزو لعفت

 یشا ندعحوو هزنت اذا لحرلا غرمت لاقي رد هنسانعم قففص ندرادمو بلقت

 عحو نم یولت اذا نالف خرم لاب رد هنسانعم كمك و بولیروب ها رطضا
 شراذا ناویا غرم لا ردهنسانعم قجاص بورکسوب رایلاس ندز رثا هدجگ
 لاق رد هنسانعم قلاق بوالتوا یدازوا نوزوا هدقلرباج راوطو هيف نم بامالا
 ردلمعتس» هتسانعم كجا ددرب هدصوصح رز و هنح ورلا ف یعرلا لاط اذا لاا غرم

 اعم 21 بوئلاب وا نامز و 9 0 اذا ا غرک و

 هات قم اف قاب و ناهدالاب هست خیس افا لحرلا غر لاقب رد هتسانعم ۱
 سس سس سس سو بس سس سس سس سس مسموم له سس تا ترس ی سم سس تم سس س ات صس
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 نیا لیکو مرعط بوپللد ا رولوا لجن يدلو رک یلاس عچج هلغمالوا |
 ۱ نابز د لوش هدننزو ربثم ) عدللا ) سانلل عاقو یا خیدل لجر لاقب رونید هیسک

 | راز ( غادللا ) هلوا ینداع ققوص یک برقع یقلخ هلیناسل اعاد هکر ونید هیسک
 | یسان هدننزو همالع ( ةغادللا ) رونلوا قالطا هنحوا یرویس كني هدننزو
 ۱ ) غوصللا ( ةصراق یا هغادل وه لا رونید همدآ ندا هدرزآ هلا لصفو نعط

 ۱ اغوصل دلجلا خصل لاقي رد هنسانعم قعثپاپ هکبک یرد ندنغلقرآ كند هدننزو دوعق

 | ردیعا شوقرب هدننزو دف دف ( غلنللا ) افحم مظعلا ىلع سم اذا ثلاثلا بابلانم

 یسهلوقم یشیا ریجنو دب رث هدننزو هلزاز ( ةغلغللا ) ردیربغ كنشوق قلقلو و
 هکلیمح نالوا هدناسل ضعب و هاور اذا هدیرت غلغل لاقب ردهنسانعم كمردج هغاي

 ردبا ماکت هلغلقروب قرهنقتوط بویمهدنا جارخا هر ز وا قح یەک کروند
 E ییەنسذر ه دنن زو عوس ) عوالا ) هج نیل - و هةم یا هغلغل هناسلق لاقي

 ىلا غال لاش رد هنسانعم قغعآ هرکص ا ردنود بویلاو هنوا یرب

 ۱ رد هنسانعم كمانا تمزالم یاد همدآ رو هطفل 5 هيف هرادا اذا اعول غولي

 عابتا هنبرل هلک خیسو غئاس هدننزو دیس ( خاو غئاللا ) همزل اذا انالف غال لاقب
 هدنناسل هدننزو رجا ( غیلالا ) خيل غيسو غئال غئاس ماعط لاقب ازا روللوا نکا

 ءاي 81 ا اعاد لوقىلع روند همدآ و بت هرحن وخ یمالک هل وا قلنفوط

 ءايلاىلا همالک عحربوا مالكلا نیسالیا غیلا لحر لاش روید هیسک نالح هر هتک

 رونید هیسک قجا نیقشاش یخدو هدننزو هانک ( ةغايللا ) روند هبسک قجاو

 دب لاقب رد هنسانعم مان قج هلنیتصف ( غبللا ) قجایا هغ ایلو غيلا لجر لاقب
 || كليد ب ویتسیا ېب هنسنرب ندمدآ رب هدننزو غیز ( غیللا ) مان قج یا یل

 ۱ راهظاهدن زو لعفت( غیلتلا )نع هتدوار یا اغيل هغيلا یشلا هتغل لوقت ردهنس انعم

 3 یلاعت هن وعب رح قم اذا نالف خیلت لاش ردهنسانعم لا تفاج

 نویقو روند هر ایل اس ناقا ندرغآ هدنن زو عرف ) عرألا ( ) ملا لصف 9

 | یندهغرم رونید هرازنج نالوا قوج یریاچ دوخای هرازنمجو رونید هنکلهروک
 : ۱ رآ ید را رغم هغل رباج هلکعد هنجو هرباج ع هدیس راف هکردبیرغ هلباح روند

 أ اغ ةناسلا تغرم لاقب رد هنس انعم قمالتوا ریاچ راوط رولوا ردصم غمو
 1 | خم لاقب رد هنسانعم قلاق بونلکا هدقلرياجو بشعلا لکا اذا ثلاثلا بابلا نم

 | ریعبلا غرم لاقب رد هنس انعم كم روکسوب كوېک ندنزغا هودو هيف ماقاذا بشعلاف
 زا رونیدهرا هود ناجاص كوك ند غا امماد هدننزو رکس ( غرملا ) مانالاب یر اذا
  هدننزو ها” ( ةغارلا ) ماغللاب ةامرىا غرم راكب لاش ردقوب یدرفم ندنظفل

 راوط



 دحار هدننزو غوس ( غوفلا ) روند هم دآ ول زغآ یربا ( غوفالا )
 هدننزوهحوف(هغوفلا)هغ وفلاتحاف اذا اغوفغوفن ةحصارلاتغافلاق ردهنسانعم قلبی
 هثح وف یا ببطلا هغ وف تدحو لوقت رونید هنسلیاپ كن هصار هکر دبف دارو

 ل وقت رولوا فصو ه هحار زيت ندبا فیکتم و تسم ی امد ( ةغئافلا )

 هبرقرب هدنساضق دنق رس هدنن زو لاح ) غاف ) هم ثخ یا ةغئاف هحار تدخا 1

 یاعت هن وعب رج ردیدآ

 هدنساضق ةاره هدناس ارخ هدنن زو باصس ( غارک ) (م فاکلا لصف «)
 ردیدآ هب رفرو ا

 لاقب رد هنسانعمقمروا هلبالاهلينوكس .كنانویصف كمال ( غنللا ) (» ماللا لصف *) |"
 لاق رد هنس انعم قفغوص ب رقعو نالیو هب رضاذا ثلاثلا بابلانم اغل هديب هنمل ,

 كمال ( ةفئللاو ) هلیصف كن هثلثم یانو كمال ( غثللا)هتغدل ىا تر هتل |
 یا ندنفرح نیس نکردبا ماکت ناسل هکروند هکلکشلپ نالوا هدناسل ضعب هلی

 فرح ندف رح ر افلطم دوخاب 4 هیذح یاپ دوخاپ هب همجم نیغ ندار دوحا هن هثلثم

 عفر دره وخ هم رلط هک ردقلرغآ ر ا ا هکبدید یاهو ردنا لو هرخآ

 ه دیکر یخد هننروص ییا ردنرابع ندقلنفتوط نالوا ثداح هلیتهج كمالا هراداو
 لاقب هنسانعم قلوا كتلپ مدآرب رولوا ردصم هلنیتف غئلو رونلوا ريبعت تكلکشلپ
 نیسلامناسالا لوح ىهو ةغثلو غثل هناسلقناک اذا عبارلا بابلانم اغثل لجرلا ل
 هناسل عفر متیالوا فرحىلا فرح نموا ءايلاوا ماللاوا نینلایا *ارلانموا ءاتلاىلا

 ءارومالو 9 فاقو نیس هنثل هروک هنناب یرابنالا ةمالس هکرید جیرتم لق هیفو
 هب هزه هدفاکو هفاک یهاکو هباط هدفاق ها هغثل هدنبس رولوا هدنرلف رج نشو

 نیع رولوا هدفرح ىلا هغثل هدنفرح ارو ر ونلوا لیدبت هفاک یهاکو های یالو

 رهمبحاصو رولواهلا لیدبت هبهنمهیهاکو هللا لیدبت هباطومالو لادو هیونیغو |
 ردهقشبندکلی هكلک ةلب وب ورولوا هلبالیدیتهنونیالوهنیس يشو هیازلاذهکیدید |
 اصوصخ هدفارشا كلب هب هکیدد یزرطم روند هعنعنو لترو هنر هکلی هپپ ۳
 ) غئل ) رونید همدآ كغ :یناسل هدننزو نا لالا ) رولوا ریثک هدناک داز 7

 لوالابابلایم انثل هنئا لاق ردهنسانعم كليا غنلا یمدارب هلبنوکس كناو یصف كمال
 یحعف كمال ( غدللا ) هنسانعم غ ر ونید هرغآ هلناصف ( ةخئللا ) غثلا هلعح اذا | ۱

 رد هنسانعم ققوص نالیو برقع هدننزو راکذن ( غادلتلاو ) هلیئوکس كلادو
 ناسل یمدآربو هتعسلاذا ثلاثلا بابلانم اغادلتو اغدل ةيلاو برفعلا هتغدل لاقي
 ( غودللا ) اییهغزت اذا ةملكب دا د هلبا مالکو
 یغدل یعج كنيدل رونید همدآ شقوص نالیو برقع هدننزو رپپا ( غیدللاو )



 قصر TP زا غشغلا ) اذکو اذک هان رق بهذ اذا غشفا شیک لاق

 یتشاب كت هللا روز لوقیلع نالوا روشالوا بووا هلقلشوخا بورابق هنیزوب
 هورکلاب هبحاص هحاو ناک اذا غشغم لحر لاقب روئید هیسک ندیا طیض بوکح
 ۱ هيس نالوا لیلق یفنو ربح هدننزو نح ( خشغملا ) هرهق و سرغلا عدقش وا

 | مدا رب هبرمسک كنرمه ( غاشفالآ ) ريا لیلقلایا غشفء لحر لاقب رونید |

 دیز غشفا لاقب ردنرابع ندقمروا هبیغاشا ندیرفوب گرده ماتعم قمروآ هلا
 ردهنسانعمقلوا نایع ورهاظ بولاغوج هنسنرب ( غاشفنالا ) هبهبرض اذا طوسلا |

 ولتنوشخ كبو نيلاق هدننزو لعفت ( غشفتلا ) رنک و رهظ اذا "ینلا خشفنالاقب
 هکربد حراش هناي نشخا سال اذا لجرلا شفت لاقب ردهنسسانعم كيك سابل |

 : ودندتنوشخ هکردقلوانشخا نالواباوص ردطلغ یرلهختهث یسحا هللامها هداروب
 یا [ اوغشن دقو هونا ةرصبلا دفو نا ] هنع هللا ىضر رع ثيدح ىف ةياهألا قاک |

 قلباب هنفارطا بولاغوج هنسسنرب غشفنو هلاقللاو ًایهنی ملو مبل نشخا اویل |

 هنغلارا یسهحاد كنوئاخ و رثکو رشتا اذا مدلاو بيشلا هيف خشفن لاقب ردهنسانعم

 الجر نيب لخد اذا ةارلا مشفن لاش رد 4:سانعم كللا عاج بوريك

 لاش رد هنسانعم قلوا ذدیا بوریک هننلارا كرلواو كنهوا و اهعرتفاو ۱

 قععب بولوا هلا وح هرزوا هسک ر و اهق باغو پس لحد اذا تویسلا عشفن 11

 غشفن لاش ردهنس ی 4 ترتشواو هنکرو هالع اذا ای الف غشفن لا رد هنس انعم 4

 ' هلدصق كلبا حذ یتسیرواپ كن هقارب هدننزو هلعافم ( ةغشاغملا ) لسكاذا لحرلا |

 | اهتح یلبف اهیلارج رخآ دلو ىلع فطعتو رعبو ةقانلا دلو رجا یهو ةغشاغم
 | ردنرابع ندحاکن هلباقلاب هک ردهنس انعم راغش هدننزو بانک ( غاشفلا ) همأرتف

 ۱۹ ندم الکا قاین كف رد ا لسک كيش واو یدالوا ناب ةا هک هم ۱

 ناف ( خسفلا ( ردبلاغ لن ولم قلوا ردصم ند هلعافء عاشف هداروب أ
 ۱ 1 داضو یھف

 ۴ افصف دوعلا غف لاقي رد هنس انعم یعافوا بورق یباغا هلنوکس كي همیعم ۱

 | هیسک قدشنمو وکربلوش هدننزو ربنم ( غسل ) هعشهاذا ثلاثلا بابلا نم ۱

 ۱ 1 غضفم وه لافب هلوا ردبا ماکت یک ردافوا جاغا هلا اطخو نیل یم الک هکر وند و
 |[ هار هلیدیدشت كنيغو ىح كناف(ةغفلا) ءالكلا عنقي هناك نیو قدشتنموهو |
 م یصف كناف ( غلغلا ) تعوضن اذا ةغف ةحعارلا ىنتغف لوقت رد هنس انعم قلغاط |

 غوف هفف لاقب رد هنس انعم قمل وا لوبو یربا رغآ هلنینصف ( غوفلا ) هغلث اذا
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 كکود ییوص ىد وب( غیرفتلا ) اهقارا اذا ءامدلا غرفا لاقب ردلمعتسم هنسانعم |
 ف رظلاغرف لاقب ردهنسانعقغلاشوب یباق ولطو هبصاذا *الا غرف لاقب ردهنسانعم

 هدنس هرتاد هکرولوا فصو هبهقلح هکود هدننزو همظعم ( ةغرغملا ) هالخا اذا |
 ( غرغم ) ةنصیا ةغرفم ةقلح لاق هلوا نوتبسوب بویلوا یرب قشپای و ولکا |
 غرفم نالوا ید ردندا رعش عرفمن هع ر نب درا ردنداعسا هدننزو ثدح |

 كب هلیسهبنب لعاف سا ( ةغرفتسلا ) رلیدلبا بیقلت غرفم هلنةلاشوب یغانج
 هلو و هکرونسد هرلتآ لوش و ةر رغ یا ةغرغتسم ةقانلاقن روند هب هقان ولدوس ۱

 لویخوغرفتسمسرف لاقب رلهیللا ریصقت هلهحورپ بودبا راهظا یکمت رکس نالوا
 هنسانعمقعصوق هلا لع ( غارفتسالا ) اثیشاهرمضح نمرخدنال ثناک اذا ةغ رغتسم

 یرودقم نالوا هدنسهدهع هدصوعحر و افت اذا لحرلا عرغتسا لاغب ردلیتسه |

 ( غرفتلا ) هتقاطدذب اذا هدوهجم غرفتسا لاق ردلمعتسم هنسانعم كللا لذب

 اذا لحرلا غرفن لاقب ردهنسانعم تك زاو بودبا تغارف ندهلفشم هدننزو لعفت
 یا ءامیسفنل تخرتفا لوقت ردهنسسانعم كخکود وص ( غارتفالا ) لغشلا نم یلخت
 بوغ آ هنتسوا هنسنرب هلیئوکس كن همجعم نیش و یف كناف ( غشفلا ) هتیبص
 هند لاش یک كروب بوغآ نامط هر رو و جاص هب اح ردهنساتعم كعرو

 هرزوا همح هدننزو ءارج ( ءانشفلا ) هاطغ تح هالع اذا ثلاثلا بالا نم اشف |
 (ةنشافلا) ةيطنمیا *اغشف ةیصا لاق رولوا فصو هحاص نالوا شعرو بوغآ

 هب هب رق و هم ولط هدننززو بار ( غاشفلا ) روند هحاص نشب هنتع“ ره كشغاي

 هایت یاغا ینیدشمراص هکروند هغلتوا لوش غاشفو روتید ه همای نیشیم نالیروا
 3 رد راج هدهلار دیدشت ردلماش هنعاونا راسوارشاف ردسنح منا و و زدنا
 لو و رود هنلت وا نانلوا ربدعد قشم راص AY هدننزو هرگ ) هنشفلا (

 یراکدد خالص وص و ردد یک قوم قا هک روند هزوا نالوا هد عراق و ۱

 نکل بودا دیش هلا فو رعم ینلن وا و هات کا فلوم روند هنغازوت كعلت وا

 ردنوا ولقازوئر ندنعون قلزاس ارهاظ ردشمالیا ضرعت هنناب الصا هدناتکو

 قع: وشواو هنشف ییعع هغشف لاقي ردهثنانعم شف هدننزو لیعش ) غیشفتلا ) ۱

 ردتفص ندنظفل خشف ( غشفالا ) هبلغ اذا مونلاهفشف لاقب ردلمعتسم هنیسانعم ۲
 انارو زر اس ی راشرد كوا هاتسانموب روند هش نروا بول روا هرزوا هنسار ِ

 خشفا لحرلاف رونلوا قالطا ةينثلا غشفا همدا نالوا كتسموت جراخ ندنماظف

 لجر لاقب روئلوا قالطا نانسالا خشفا هب ولشید كريس قنغاطو اتان یا ةيذثلا

 رونپد هجوق ناوای هفرطییا یرازونیو نشفاو اهقرفتم یا نانسالا غ فا
e eی ی رس هد سر سو بمب وسو بسه سو رج جرج هی  



 رولیکود نداروا وص هکرونبد هنغلا را لرلحاغآ یروقرآ 3 جاخ هد * نغآ

 رود هنکت درب تكنکوب راوط و یک غیرف روسد ا هغرو شکک یرلء«دآ و

 هغاعف هباق و را رراوص هود هلکنا هدهب داب هک رونبد 4 صوح شعلکید ند رد و

 كنقوا .هکرونید هبای لوش و رونید هبهقا ناوارفیدوس لوبیسهع و رونلوا قالطا
 لوش و روند هبا نروس ولنادمم قوا لوق ىلع هوا شنکک هراب یفنیدحآ یرم ۱

 یعج هبلوا لباق نر کوب هکر وند هنس هل وقء هطاوف و قانح كوي 11

 ٽاذ . روند هنحرب ازوج هلی كناف ( غورغلا ) روند هن رگ یصی و رولک هغر وا

 كناف ( هناغرف ) ءازوجلا جرب یا غورغلا ماطلاقب هلیسهظحال۰ یغبدلوا غورفلا
 هدنسهکلوا سرا هدننزو نابعس (ناع رف) ردیدآ هبحات ۸ ەدقرىشە هل یعا

 ردیعا یدح كدح مان یلصولا نسخاوا و ردیدآ هدلب ر هدنع و ردبدآ هب رقر

 ( هغارفا ) ردعضوم هنر هدنفا رطا همرکم کم هلیصف كنه ( غا رفالا )

 نکرروا هبسک رب هدننزو همارک ( ةغارغلا ) رد هدلب رب هدسادنا هلیعف كنهرم

 لاق رولوا شوب قتلوق هکردهنسانعم قلوا ولنادیم و ولعرک بویلوا یتص لوق
 شالت هلقلزسربص هبهنسنر و تعسنا اذا سماخلا بابلا نم هغارف ةب مضلا ةغرف

 هنیفس ( ةغيرفلا ) قلقو عزج اذالجرلا غرف لاقي ردهنسانعم كلام بار طضا و
 ندهغارف نانلوارکذ رونلواقالطا هشوروا قرهلوا ولنادبم و ولعرک لوق برو |

EENنال1 قوح وص هلغلوا مساو یحا و كچم یا هغي رف كد رمض لاق  

 هدننزو ریما ( غيرغلا ) ءاعملل ذخالا ةريثك یا ةغي رف ةدازح لاقب روند همواط

 فصو هتآ هغروب شیکک یرلعدآ و رونبد هضرا نالوا راوم»و زود ېک لوب
 هایتف ( خرفلا ) یتلا عساو جالمهیا غارفو غيرف سرف لاقب ىك غارف رولو
 هکربدحراش بصنا اذا عبارلا بابلانم اغرف هاما غرف لاقي ردهنسانعم كلکود وص

 | باوص نکل ردرهاظ قلوا عرف ی ردصم هاتف ندننس قايس كفلوم هح رک

 كني ثکرا هدننزو همام ( ةغارفلا ) هدننزو عا ردقلوا غارف یردصم نالوا

 | ۵ لاقب رونید هغمالشوب یشیارب هلیرسک كناف ( غرفلا ) رونلوا قالطا هنسهفطن

 1 رداچ هد هلصف ناف زدلمعتبم هنسانعم فلت و ردهو غا رف یا لمعلا نم عرف

 1 هد ام لعف لصا هدنزو لدفا ( غرفال) ا رده یا اغرف همد بهذ لاق

 ۲ غرا غراف یا غرقا لحر لاش رود همدآ شون ره با ردامعتتسم

 |( هعسا ویا ءا رف ةنعط لاق رولوا فو هب هعساو 4 هنعط هدزو ءار

 | ق نک و رسم 1 زا ها 4 ل Eset n ود ییوص هری تم
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 روند هن ال هلبصف كناب و كن اظ ( ةناغب رظلا ) (» ةمجحملا ءاظلا لصف »)

 یرلکدبد جدوف هکردیسا قبح هدننزو لاح ( غاغلا ) (م ةمححلا نيغلا لصف 038۱ ۱

 یرلدانق رونیدهبهکر کج هدننزو ءار ( ءاغوغلا ) راربد زوبراپ هدیکر و ردناب |
 یرومس و روش ا قالطا هرکصتدق دنلب مه رق بودیک یناولا لوق ىلع ه رکصندکدتب ۱

 دوحویب و فیعنم یک زون و هدرخ تیافب هکرونید هکنبس هنوک رب هیبش هکتیس
 یدنلو اقالطا ءاغ وغ هلتسامم وب یاد ؟زاوورر رولوا ہر صدا یر ینیدن وق هلثلوا | 9

 سشلا ىلا نیعربسلا میلغس یا سانلا نم "اعوغلا تئاج لاق ا "
 . هلقايا هبهنسن رب لوکس كن هیقوف یان و یصف كناف ( غتفلا ) (* ءافلا لصف «) |
 هئطو اذا ثلاثلا بایلانم اغتف یشلا غتف لاقب ردهنسانعم كما تسكش بوصب كب |

 قلرای بوابربق هلا شید ای هلقمصب هنسنر هدننزو لعفت ( غتغنلا ) دشت حل

 یاو یصف كناف ( غثفلا ) خدشت اذا سرضلا تح “فلا تفت لاقب رد هنسانعم )
 اذا ثلاثلا بابلانم اغثف هسأر غنف لاقب ردهنسانعم قمرای شاب هلینوکس كنهثلثم |

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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 زا یهنسن فوج یک قبق دوخابقمراب یهنسنرب هدننزو غدل ( غدفلا ) هخدش
 | *یشلا خدشوهوا هخدش اذثلاثلا بابلانم اغدف *یشلا غدف لاق ردصوصم هنمریق

 (غدفلا ) هنسغس اذا ماعطلا غدف لاق ردهنسانعم كمردج هغای ییاعط و فوحلا
 | . حدشلا یا غدفلاب هغدف لاق روند هتلآ قحهربق بورا یهنسنر هدننزو ربنم ۱

 "اولا یا غدف همدق ىف لاش روند هناحاغروب نالوا هدقایا هلنیتعف ( غدقلا )
 هنسن یروق ( غادفنالا ) ردیدآ قلامرخرب و وصرب هدغاط ما نطق ( غدفالا )
 | هدننزو دوعق ( غورفلا ) سی نع نالا اذا "یثلا غدفنا لاقب ردهنسانعم قعشموب
 قهروط شو بواتروق هللا رت لاغتشا ندشیا رب هلیصف كناف ( غارفلاو )

 , عیارلاو ثلاثلا بابلا نم اغارفو اغورف غرفو لمعلا نم غرف لاق ردهنسانعم ||
 زا راس هک ایوک ردهنسانعم كلبا كنهآو دضق ههنسنر و هعرذ الخاذا لوالاو
 | كلوا غورفو هدصق اذا هیلاو هل غرف لاقي رولوا مزاع اکا هلتغارف ندر شيا

 أ هدنزو فتک ( غرفلا ) تاماذا اغورف لجرلا غرف لاقب ردلمعتسم هنسانعم |
 1 چاخ هك | هغوق هدننزو حرف ( خرفلا ) ردرلفصو ندلوا یانعم ( غراغلاو ) 3

 | غرفلاهعساوولدلاشب رونبد هرب تیطیکود وص ندنفلارا كرلحاغا نالیزود هدنلکش

 ا لاش دوم هباق نالوا نمکپ هدنا و قارعلا نیولدلا نم ءال جرج یا

 هدنحر واد ( رخؤملا ولدلا غرفو مدقلا ولدلاخرف ) سبدلا هيف ءائالا ىا غرفلاب

 قاررربیرلارا «داشنوزوت یر یه ردنا لوزت هدهرلن 1 رغ هکر دیدآ لزنم کیا ۱

 هکایوک هک رد حراش ردنرابع ندیکوک رادبات کیا هدننلارا بکوک ییا ردق یوب
 REPT ووسرس مسرسسسجسم هوره و سم
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 ۲ رییشیا 0 ر -رلفوا وش یب دحاو لع یا ةنيص ماین لابقو ةنسح هقلخ
 ۱ لامعتسا یخد هدنماقم تسنو لصا یوصو ردکعد ردمزود رو هدبرح ر یمهلج

 | بوزود یمالک هدننزودیس ( غیصلا )رک لصا نم یا ةعرک ةغیص نم وهلاقب رلردیا
 باذکی اغیص لجر لاقب ردا ادیپ مالک هتخاس یک یجکوق هک روند هب یجمالپ نشوق
 هدننزو رجا ( غيصالا ) روند هدير هدننزو هدیس ( ةغیصلا ) هئدح فرخ زم
 ( غییصتلا ) ردبدآ هیحدرب هدناسارخ هل رسک كداص ( خیص ) ردیدآ یداور
 بوردشلآ هلغعتالصا هغیناق یس هلوقم لابو نمک و غاي یماعط هدننزو لیعفت

 ارت خیر تح م دالا ف هعقنا اذا ماعطلا خیص لاقب رد هنسانعم قمر دناق |

 یاعت هبوعب
 دلب لاقب رونید هغللوبأو هغلزوحا هدننزو ريما ( خيغضلا ) (» دالا لصف + )
 یا هره غیغض یف هدنع تقا لوقت رونلوا قالطا هنامز ماتو بصخیا غیغضوذ
 لاق رونبد هرازنج ولتوارط ولتفاطل هدننژو هنیفس ( ةغيغضلا ) همامت ردق

 | روند هن لانا تعاجب طاتحو روند هریج قد وصو ةرضان یا هفیغنح هور |

 رونبدهكمنا هقفوب شلبايندنلوا جرب و ةطلتخذعاجج یا سانلا نم ةغيغض ىنا لاقب |
 (غانضالا)ةطغهعان یا ةغيغطةشيع هل لاق رون دهکلرید شوخولتوا رطو روطحو

 موقلا غطالاقی ردهنسانعم قلوا هدکلرید شوخواتیهافروروطح هل رسکكنهنمه |

 ضرالا تنضالاق ردهنسانعمقلواواتوارطوبات یرلتوا كرب وةغيغشملاىناو راص اذا ۽

 ضرال تنطضا لاقب ردهنسانعم غانضا هدننزو لاعتفا(غانطذصالا)اهناینیم وترا اذا |
 ردهمسانعم كوچ هنری مدآ نایلوا یشیدهدننزو هل راز ) هنضخصلا ( تغطا .ینعع ||

 | رلهوکیزوسو هل سالو اهک ال اذا ةبقللا میسلا خنم لاقب رولوا رببعت كلهوک

 | هنيبب مل اذا مالکلا غضغض لاقب رد هنسانعم كل وس كر هیلبا ناب هجنوخ یک

 || یزوسو رد هباکح ندنسیدرقاش كنب رغا نکردبا مل لكا یعسق دروق هنضغنصو
 | هد نغآ یب هنسن رب و هرثکو هداز اذا مالکلا غضغض لاقی رد هنسانعم ققلاغوج

 ردهنسانعتكمردذلج هنوایرب بویمهینیج هحوبایک مدآ ررغایشیددوخای رزسشید
 هغضم ركح ملاذا هیفق حلا غضغنم لاق |

 ءارصع ( ءايغطلاو ) هللدیدشت كنبغ و ىحف كناط ( غطلا ) (» ءاطلا لصف ه)
 ندشيا رب هلیصف كمال و كناط ( ناغلطلا ) هنسانعم روث رونید هزوکا هدننزو

 ناوهو نانلطلاب لمعي لاق ردهنسانعم كلشيا هلتلالم و .لالك هلکلک رونفو نحت |
 ةنهلا خلطيوه لاقب ردهنسانعم قلوا نجاع نانلطوغلطو لالكلا ىلع لمعیف يعي ۱
 قابجقوجیزوک تكمدآ رب هلنیتصف ( غمطلا ) نجت اذاتناثلابابلانم اناغاطو الط |

 اهصخ شک اذا عبارلا بابلا نم اغمط هنیع تفمط لاق رد هنساذعم قتوط أ

۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 
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 جا رسا غعص هلکمزبح یجاقا (
 دقعنف هاف هم ج رضل هرج طرش اذا باصلا عممتسا لاقب ردهنسانعم كاا

 تراصاذا نالف غمصتسا لاقب ردهنسانعم قملوا ادیب هرای رب هدنندب كمدآ ربو ربصلاک
 هنوکرب هدننزو هبنع ( ةفعهلاو ) هدننزو بنع ( غمصلا ) ةحرقلا ىا ةفعصلا هب

 یسهلوقم هنکیا رولوا ادب هدن رلکیلد یرل4۶ كن هقان هکر د هنسن سبا ولتحو رل

 رولوا هرزوا رار داو شود ك یدوس هدقدلحا بونلوا قش هلا هست

 هک هدننزو مک ر ( غنصلا ) ردیدآ تلیا رب هدنسهکلوا ناتسربط ( ناغماص )

 هکر دیفصص غیصو هکرلیدبد راضعب ردموس هرزوا موقم مسر هبرلطخ مالعا

 كنسهلک دیس یدبا غویص یلصاردکعد باذک ردینزو لعیف ندنسهنیص غوصی غاص
 هدننزو غوس ( غوصلا ) یک یغیدلوا بویص یلصا كنس هلک بیصو دویس یلصا
 بسر اذا ائوص غوصی *الا غاص لاقي ردهنس انعم كمك بوک وج هبید هنسن رب

 كبس هنسن شعب ندشک و ندنونلآ هدبلاق كتي وق رد هنس انعه كمزود
 قغاریو میفتسم لاث» ىلع هایه اذا اغوص "یشلا غاص لاقب یک یرلک دزود بودیا

 یلاعتهلوق"یرقو هقلخ یا ةنسح ةغيص انالف هللا غاص لاقی ردلمعتسم ردهنس انعم

 هنننا رفغوص ینعی ماوقلاو لاوبلاک ردصم هناك بارنک كللا غاوس "یرفو نیمالا

 تاون رولوا كد باق شلزود ندنوتلآ هک رولوا هدام عوصم هروک

 هنسان ونرف كمدآرب عوصو رولوا دا ص روم یانعم هدهروک هتنارق یعکیا

 عوسو ةدن امهوا نايس یا ناغوص امه لاقي رونلوا قالطا هتشا دشا لوق ىلع |

 یا هیخا غوص وه لاش رد ردارب ندبا دلوت ابقاعتم للخت الب هک رد هنسانعم |

 ندزغوب بارشو ماعط غوصو هغوس یا هيخا ةغوص وه اضيا لاقیو هغوس |
 ( غایصنالا ) غاس ینعع اغوص بارشلا هل غاص لاش رد هنسانعم كمحگ هللوپس 1

 هرزوا تروص نالوا د وصقم هدیلاق هنسن یسهلوقم نکو نوثلآ هدننززو لاعفنا 1

 دادش ( غاوصلا ) غاصناف "یفلا غاص لاقي ردهنس انعم كلزود بوئلوا كبس

 شک و نوتلآ هدبلاق هکر وند هبیجویف ( غایصلاو ) ( غئاصلاو ) هدنن زو |
 رونبدهنتفرح قلیجوبق هدنن زو هبانك ( ةغايصلا ) ردبا غوصو كبس ییسهلوقم
 ید وا باق های واو یدیا هغوص یلصا ردع ون ا هلل رسک *لداص ) مصلا (

 هقلخ ىا ةنسح ةغيص انالف هللا غاص لاقب ردلمعتسم هنسانعم تقلخ هلت ساتموب
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 ۱ 1 خص لاق ردهنسانعم كم قوچ یناعط هلدیدشت كنيغو و ۳ /
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 | رد هنسانعم تكمرویک بونلکر کوت یرلجما كرادروآ نکردیا ماکت هلیرسک كنهنیه

 | دوس هزات هدننزو هنح ( ةغمصملا ) بلحام لوا نوکی كلذو ايرط اهنبل ناك اذا "
  یمهلوقم ےک( خیعصتلا ) اهنبل یرط یا ةغمصم ةاش لاقب رونید هنویق نرو "

meاو وب  veیاس  

 1 سا اس تست E 5 و ی نر ۳۹۹۳ E ف

 اجر شست ۹

  رولک هلا زسکبک هکر ونید هرلتا ولفرط ییا نالوا هدننب یرازوما هلو كناسنا
 1 ردلوقنم ندنسلاما كماما ما ىرج#لا ىلع وا تغل وو رولوا تا ولریکس

 7 جاصهدننزو هلرلز ( ةغصغصلا ) اریثک الكا هلکا اذا لوالا بابلانم افص ماعطلا
 ۳ تمردج هغای یدیرتو هلحر اذا هرعش حنصعص لاش ردهنسانعم قمارط لاقصو

 یادغب هدننزو عفن ( غفصلا ) اهعسغس یتعع ةدبرثلا غصفص لاش رد هتسانعم
 بابلانم اغفص هفغص لاقب رد هنسانعم كما قوفس بوغوا هلا جوآ یتسهلوقم

 هل-وآ یتسهلوقم ىادغب هلرسك تكنهرمه ( غافصالا ) هدي هحعق اذا تلاشلا
 1 هایا هععقا اذا *یشلا هربغ عصا لاقب ردهتسانعم قمردن آ هنبنغآ كمدآ رب بوغوا

 | ( غولصلا ) ردهنسانعم هیحان هک ردتغل هدنظفل غقص هلبض كداص ( غقصلا )
 .  یتعع اغولص ةاشلا تغلص لاقب یدنلوا رکذ هک رد هنسانعم غولس هدننزو دوعق
 ۱ 7 هکرد هدنس هلزنم حراق ندنا لوق یلع ردیفدارمو هدننزو لاس ( غلاصلا ) تغلس

 3 شمریکهنشای شب دوخای رولوا هدکدلیا لیبکت ینشاپ شب ردنا شع مات یرلشید

 3 علصو رد غلاوص یعج روند خلاص هنال وا لخاد ه قلا دوخای هب ولقن رط لاتح

 ی

 | هبیک كویب هدننزو هرم ( ةغلصلا ) غلصو غلاوص شابک لاقب هدننزو عكر رولک |
 ۱۱ ىلع هدنشای ترد هلناعف ) ةغلصلا ) ة ريبك ةنیفس ىا ةفلص رحلا ىف لاقي رونید

 | ههبت ولقاربطلرق هانیتعف ( غلصاا ) رونید هبهود هزوعس نالوا هدنشای قلا لوق

 ۱ هنسوب كنحاغا زرق ةساخ هلنیتعفو هلنوکس كيمو یحف كداص ( غعصلا ) رونید

 | حط قلطم ېک ییدلبا مهو كنب رهوح هسخوب ردب رلکدید یب رع غمص هکرونید
 ژ یعج رولوا نیعتم هلتفاضاهکرولوا یفعص ك رمش رهو رداکد ینمص كنحاغا نالبغمو
 1 ىل رك كداص ( ناغمصلاو ) هلیرمسک كداص ( ناغاعصلاو ) (ناغماصلا ) رد غوعم

  لوفلع ردرب ینیدشواق كراقادود ندنسیغاشا كدروآ هکرونید هنفرط ییا كرا

 | واو") هدننزو نارکس ( ناغمصلا ) ردرب نالفیب رکون هدنفرط ییا كغادود
 | یرازوکو یراقلوقو یزغا هکر ونلوا قالطا هیسک لوش هل رسک كداص ( هفص
 مویلا تیقل لاقي هل وا رونلکرج ولتحوزل بونلصوب یک یمو جاغا ینور و
 (عاعصالا) رصشلا غعصیاک هفناو هانیعو هاذاو هوفنیصب یذلا اهو ةنعصاباو ناغمص

 ة ريشا تغمصا لاقي ردهنسانعم قفلصوب جاغاو هقاصب رثک اذا هفدش خعصا لاقب

 [ هر ) هنمدلا ) غیصلا هيفلعج اذا ربطاغیم لاقب رد هنسانعم قموق غم هبهنسن
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 رع ترضح هلکلیا هدرزآ هلبلاوس تالکشهو تاہباشنمام )د یمان هک رد هک ما
 دقنم ون هدننزو رب زا غیبص) یدلیا الحاو ینن هبهرصب یسن دل ۶ هللا یضر

 مان ط هدنب رق فئاط داناو ارج ) ءاغیبص ( ردبدآ وص ر صوص هنئعاج ۱

 لاکا یب هنسنرب هلل رسک كنهزم ( غابصالا ) ردیدآ مضومرپ بیرق هعضوم |
 هدنغ روق كنام رخو اهغیسایا ةمعنلا هيلع غیصا لاقب رد هنس انعم كإلا ماماو 8

 نسل اه رسب رهظ اذا ةلخلا تغبصا لاق رد هنس انعم قملوا ادب جفن
 ۲ تقلا اذا ةقانلا تغبصا لاق رد هنسانعم كمروشود یروای شغلی وت ناویح هیکو |

 تغبص لاش ردفدارح هدربخا یانعم هلا غابصا ( خیبصتل ) رعشا دقو اهدلو |
 تكمدبا قیناق هكمنا یهنسنرب هدننزو لاسعتفا ( غابطصالا ) تغبصا ینعع ةقاشلا |
 ندربهدننزو لعفت ( غبصتلا ) مدتنا اذا غیصلاب نالف غبطصا لاقب ردهنسانعم |

 لاش ردذوخام ند هروکذم هغبص هک رد هنسانعم قلوا ندتم ارقتسم هلا |
 هننییام كغلوق هللا زوک هلی كداص ( غدصلا ) هبف نکم اذا نیدلاق غبصت |

 نولطو نذالاو نیعلا نیبام وهو هغودص هبرض لاقب رونلوا ریبعت نولط هک روند ||
 یجب رونلوا ریبعت كحروو فلز هکرونلوا قالطا هحاص ناقفراص هنیرزوا |

 هنسانعم هدخ روند هنفیدصب زوب هدننزو هسنکم ( ةغدضملا ) رد غادصا |
 | كلبا ربارب هننولط كنقيفر یتنولط نکرروب هسک رب هدننزو غدل ( غدصلا )

 ثلاثلابابلانم اغدصنالف غدصلاقب ردهنسانعم كمروب قرهلوا راربهنولطنواطینعی |

 | اهلدق اذا ةلغلا غدص لاقب ردهنسانعمتمردلوا هغدافویملاق هغدصهغدصب یذاحاذا

 هفرص اذا مالانع هغدص لاقب رد هنسانعم كلبا فرصو در ندشیار یمدآ رو
 ردیدآ اغرب رولیصاب هشنغدص كنهود هدننزو باتک ( غادصلا ) هدرو

 ااد رولوا هدنراتلآ كرلغدص هک ردربط ییا هلیسهبنب هين ( ناغادصالا )
 | هفحوج كلنوک یدب هدننزو ریما ( غیدصلا ) ردبرلکدید یرمط نولط ردرلنسبا
 | هلینا یا خیدص ېص لاق نوجک؛دشکپ هدندم لوا یرلنولط رونلوا قالطا |

 ( ةغادصلا ) روند هدهیسک ناونانو فیعض هلتبسانمو مایا ةعبس ةدالولانم
 | هغادص یبصلا غدص لاقب رد هنسانعم قلوا كلنوک یدب قحوح هدننزو همارک

 | لاق رد هنسانعم قلوا نویزو فیعض هسک رو اغیدص ناک اذا سماشا بابلانم
 | یرلکدیدغادص هدننزو مظعم ( غدصااو ) ( غودصلا ) فض اذا لحرلا غدص
 | موسوم یا غدصمو غودصم ریعب لاقب رونید همود شملاغم هللا افت نانلوا رکذ
 | كلبا شراي هدکعروب لوق ىلع كليا ارادم هدننزو هلعافم ( ةغداصلا ) غادصلاب

 | هدننزو هذقنق ( ةغدرمصلا ) یثلاق هنضراعوا هاراداذا هغداص لاقب رد هنسانعم _

 | رونلوا ریبعت یکیک كجربوک هکر ونبد هنغلارا یرلزوما هلیئوب كنف نوبق
 ا هردابو رلیدید هغدرص هنساروا هلغماذوا یسدرداب كنوبق رد هدنرب هرداب هدناسنا

 هه سو س ا س ین جو را... تک تل جم ون ی نتایج اا ج اک ج تکی کا
a 



 ۱ ۱۳9 دا

 هدعب بودما تأرق یرلتنآ لیا هنر هنب ر زوا ه رکصتدقدردلوط هلا وس |
 | 4 نامز دادتما وص هک ردبا اغلا ناسلب نهدو زوط رفاو هنحا هصناهن

 ۱ كساب نایاسرت نالد هداس ینکیدللا نفعت هددم تدم كب وصو هیلوا نفعتم |

 اإ مجادتبا یروفسم هدکدلیا رصتت هسکر راردبا لج هنتکر و را كناسیلکو
 دارا تالمهم زار راد هنیقلت هصحعز بو رونک هنشاب كنموح لوا هللا ریغغ

 ا 1 ۸

 9 بول آ هب ره ر ندوص لوا ه رکصندکدلیا راهظا ل و ت روص ی دلوا

 هوش ییموهفم سد.فنا حورلاو ن الاو بالا مماب بایت هنن رز وا كل روغسم

 | یحرکس هسلیا دلوت یدلو كن رب كلذک رولوا دلو لخاد هفهج ناو" هتنح |
 1 ۱ نیقلت کا ی ر وک ذم نایدح ب و ر ونک 4اا ییا ی رد امو رد نوک ۱

 ول تبا یرلکدتیا لقن سب راردا لوبق راٌعظاو باوح هلاکولاب یردامو ردب و |
 ۱ 3 < 1 ۷ ۴۳ ۰ "YT ا

 راسو قحساو مبهاربا ترضح یرلکدلیا رارقا نتو هدنماقم ضارتع لیجا !

 أ مزال یرلنام رح ندتنج هل رلم الوا سطغتم مالسلا مه عر امید لع ماظع یایسا
 ۳ ۱ امهیلع حونو مدآ و راردبا تماقا هتماقم سطغت نص وصخ ناتخ هدکدنند رولک

 1 تیف هدف دنلوا لاؤس ود رلیدم روک ینرلتلاح سطغن و نامتحا یرلت رمطح مالا

 | هنبوص لیس مظع كب ) غیصالا ) یبنا رل رولوا توهیم دصوهفم رفک یذلا

 | نک رونلوا برو نوح دلوا بعوتسمو یراس هربره ېک هبوب رونلوا قالطا
 ۱ | دان تدح ناک اذا غبصا لحر لاقب رولوا قالطا هک نالوا لید تاب

 ۴ ۱ ریاط لاق روند هشوق قا یغر وڌو ردیع“ا یداورب هدنساص نرحعو برشاذا

 1 قالطا هنآ نالواقآ یرلعوا كنب رلقلوق دوخای قآ ینلآو بنذلا ضیبلا یا بسا
 ردندسا مالعا غبصاو نئالا فارطاوا ةيسانلا یبلایا منیصا سرف لاقب رونلوا

 هسک مان تررح نورع غبصاو ردندح دژ ن غبصاو ردبلعا كنهذم كلام ماما

 روند هن وق نالوا قآ یوا كنغر وف هدننزو ءارج ) *اعیص)ا رد دنس اقتع

 ال ین هیبش همام هک ردیدآ رصش عونربو اهنذ فرط شیبمیا ءافیص ةاش لاق

 هشنوک ندنسبرفوب هکر وند هنس هعطتتابن لوشو رتب هدرالاسموق رولوا ضای
 هدننزو دادش ( غابصلا ) هلواتبا قرهلواقآ یرلفرط هکلوکولشب یرارب نالک
 لاش ردبا رییغتو نیولت مالک هک روئلوا قالطا هبیالب كبو رونید هب یجهیوب
 مان دج نب دیسلادبع سصنوبا غابصلاناو هریغیو ثیدحا نولپباذکیا غابصلحر
 هفرغ ( ةغبسلا ) رد لءاش باتک فلؤمو بهذلا یعفاش هکر دف ورعم هبقف

 لیسعناهدننزو ریما ( غیبص ) رونید هنغروف امرخنالوا شغوک
۰ 7۳۳۳ 
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 وه جو نرود رام تبع فرم هو هم

DFمهما د اصلا  (aملاح ( ةفبصلاو ) هب مسك كد اس ( غبصلا )  

 هلکنا هکر وند هب هي و هدننزو باتک ( غابصلاو ) هدنن زو بنع ( غیصلاو ) 1

 ۱ غیصو ةغبصو a خبصإ بوألا غبص لاش یک روړصاو دیوچ رون ابو هنس
 -الغب لب هنغ هدا یا هنک بصب هدخاام برعلا لوقو هب غیصیام وهو غابصو

 یرکد كثیشلوا یدلا هلا هدایز ندنرکد هکلب یدلا هلیسای رکد عیشنالف ین

 غبضلا هد انا نولوه و ردششوا هییشت هنس هو اکو یناو كنهنسز شایو ۱

 یجو زن ردکعد ردیکلا هک ردیس هحوز ادتبا نوئاخ نالف یتعیابم جوزنام لوا یا

 قعسا ن دجا نداهقفو نوجکب دليا نولت ینف رظ جوز ردششلوا هببشت هیهیو
 رونل وا قالطا هنغنن اف 0 غبصو یدبا یجایوب هکیدیا بوسنع هبهب وب یغیسلا
 هاداص ( خیسلا ) مادالایا لا غبصلا من لاق نوچغیدل ردناب ک آ د كعا

 اغیص اف بونلا غبسلاقب رد هنسانعمقحاب و هدنن زو بنع( غبصلاو) هلی وکسكنابو یصف ۱
 ردا غم ا هب وص ىلا مدارو هولاذا لالاویناثلاو ثلالا بابلا نم |

 ردهنسانعم قمازوا ینا قلابهدنادب كناوبحای كمدآ رو هیف اهس#غاذا ءالاب هد غبص لاقب
 | تلالد هللراغا ويد ردوب كب ولطم عنصوم همدآ رو تلاط اذا هالطع تفبص لاش

 هناب هبلاراشا اذا هنیعف انالف خیصوا نالف دنع نالف غبص لاقب ردهنسانعم كل
 لا رد هنسانعم كما تراش | هلا لا دوخاي هلازوک هيسکر و هب هن دصق علوم

 یدشوا رکذ هکهتن ردهلاهلمهم نيع هدرلانعهوب لوق ىلع هلا راشا اذا هنیعب انالف |

 | هلکک یکلک شوک بولوط هلا دوس یسهع كنقان هدننزو د وعق ( غوبسلا ) |
 نسحو التما اذا اغوبص ةقانلا عرض خبص لاقب ردهنسانعم قلوا فیطلو بوخ ینول ۱

 أ یا هب هقان شوا بوح يوا ا ی هلا دوس 0 ) ۹ هن و) ۱

 یکینیدلوا یز e هب وب روشلوا هنلعو ند دنا دین ةنیص هحص 1

 | لها یکی روهظ كن رثا هدغویصم كندو كلذک ردیش ز كنلها ید تلمو ند |

 ۱ نسحانهو هللا ةغبص ]| یلاعت هلوق و ردیمم هنن روصت یروهظ یرا كئلم هدنید

 یهو سو هبلع هللایلص ادم ام یلاعت هللارما یلاوا هللاةرطف یا [ ةغبص هللانم |

 راح ت ادا هک ردنقلح یتبدل وا قولحو روطفم 1۳1 داع ند رطفو هناا

 هالا ةخریص این هما درب تحاص هکر بد مجرم ردینش ز كغ وضم ee ۳ / ردیند زو ۱ ۱

 ٌءرابعو بو دیا لج هنسانعم رم طن یب هعیص هل رابمعا ههسفمل دکوم رد صم ینبکرت ۱

 1 كحوک ی ةا ی راصن ارز ردشاا دع ندناب هلک اشم یدارا هرزوا هروک ذم ۱

 ۱ هلتنارصن هک اب وک رازدنا ربهطدنو سطند هدوص یرلکد ید ۵ هب د ومعه ءام ین رادالوا ۱

 1 ی اأ ضوحر نب E ا لا قا سانا لز ردنا غ ویصم ۹
 راس E دوس وز ام تصمیمی

apan 
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 رد نده دا مت ندا 3 هک نطالسلا تاغی وستو هایا هاطعا اذا

 خیس اذه لقب ردهنسانعم غوس هدننزو خیز ) خیسلا ( رد سام ندرلانعموب

 بن ( غیس ) هغوسا هتنس عم هغیسا بارشلا تغس لوقو هغوس یا اذه

 ۱ باتک هدتفل نف ندنبرسفم مالعا روند ید غیص ردهیحا رب هدناسا رخ هلن ریسک"

 E ردنداروا یفیسلا رع نب دجم ركب وبا ماما ینلّوم شیخ ۱
 | هلئوکس كنهيق وف یانو یصف كنيش ( غتشلا ) (۰ ةمجحلا نيشلا لصف * )|

 ر انش هغتش لاش رد هتسانعم كمردیک ینتنو شخ بوینکح هلقایا ییهنسن درسر

 یدرفم ردهنسانعم كلاهم هلیعف كيم ( غتاشملا ) هالذو هئطو اذا یناثلابابلانم

 كن هزه ( غاتشالا ) كلاهلا یا غتاشلا ىف اوعقو لاقب یک هکلهم رد هنتشم ۱

 | تكنیش ( غجش ) هغلتا اذا هنتشا لاقي رد هنسانعم قلق عياضو فلت هلیرسک

 | ةبادلا لاق ردهنسانعم قمتآ زبت زمت ینرلفایا نکررو هباد هلنئوکس كيجو یصف ۱
 ؛ ولمادقا ( عجشالا ) اهلقن عرسا اذا تلاثلا بابلا نم انصذ اهماوق غیصنت |

 1 نالوا باوص نکل ردیتاور یز ع وو مدقم یا حشا لاق روند هاویح

 | هدنوو رونید هبهنبروق كجوک هلیعف كنيد ( غرشلا ) ردفلوا هللا هلمهم
 دادش ردیدآ هب رقرب ه دنتلیا ی راخم و رد اج هلنینعفو رد حصفا یرسک كنيش

 دیعسوبیعش جاصوباو مالسن نسانب یلعو یلعنی دجا لضفلاوباو میکح وبا دیعسن
 | رونید ه هنبروق هدننزو روبنز ( غونرمشلا ) ردنداروا نویغرمشلا نوئدحا نایلسنب
 هلیدیدشت كنيغو یعف كنيش ( غشلا ) عدفضنا ىا غ وئرمشلا توص معسب لاقب |

 هقرف اذا لوالا بابلانم اغش هلو ریعبلا خش لاقب رد هنسانعم تكمهشیا هيس همسهود

 | همدآ رب هدننزو هلزاز ( ةغشغشلا ) اوقرفن اذا موقلا غش لاقب ردهنسانعم قلعاطو

 | لوفیلع قمالغرا بودانیوا هنوا یر نوجا كعشرب هحوبا هرکصندقدروا ارم
 یمسف هودو غرابهزغوا نانسناب هکرح اذا رلا خشفشلاقب ردهنسانعمقسجاسقارزم
 هحزآ یهنسنرو رده عون ردهاذا للا خشخش لاقي ردهنسانعم تكمم رکو که نوکر ب

 | قم ردنالوبییوص كنويقو للق اذا برمدلاف غشغش لاقب رد هنسانعم معما هجزآ
 مالا خشغش لاقي رد هئسانعم كمواو هردک اذا رثلا خشخش لاق رد هنس انعم

 رد هنس انعم كکود وص هرزوا حو ق۶ ردلوط هنس هلوقم ضوحو باقو لعکاذا

 بونلقعف تآ یی دنب بک ارو ٭ ه ال ف هيف ءاسلا بصاذا ءانالاف ق غشغش لاقي

 : عشغش لاق ردهمس انعم قلاج بوداتب وا هنوایرب ینکنوعا قثلولصا هعق دنلش زن

 1 | شاب هکردبف داصو هدننزو عا ) غلشنا اب ایذأت هددراذا سرفلا غف .ماحملاس رافلا

VE۶ نا هلیصف كنبش ( نوفعش ) هغلث ینعع افلش هسأر غلش لاقب نر ها  
 ا ردوا هلبا هم هم نع نالوا باوص دوا e" هکر ددبز 1
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 | هليس هيب هین ( ناغّماسلا ) غلن ینعع هسأر غلس لاق یدنلوارکذ هکردنغل هدنظفل
 هنفرط یکیا والوص ولغاص كزغآ ندنتع ۍرلهک ییا كغ هدنسهرهج كناسنا
 ردتعل هدنظفل ناغماص و و رود ماس هنر ره ردیسغاشا هل ردروآ هکر وند

 ندنبس نعف ر ردبا بلق هداصیلس یتعاجج ریعلب نديون هکر د ح راش رک دینناوا 7

 رلنوو هسل وا عقاو ی نيغ دوحاپ a 4 د وحاپ فاق د وحای ءاط هرکص

 لقیصلبا لقیس و طارصهلا طارس نوسلوایجتدردویجوا كرکو یجکیا رک !
 | هلیئوکس كواوو ىح كنيس ( غوسلا )ىك ناغماص هلباناغماس و بخص هلبابخسو

 ۱ انمس نیسلا د خیسا همعس و اغوس نیسلا مس عوسا همْعس لوقت رولوا یدعتم

 | ضرالا هب تغاتس لاقب زونلوا لامعتسا .هنسانعم كلموک هرب هنسنر و رکذپساک
 ۱ هف رط ۳ بولب را ند رانا ناویح و یدابا هب دعت ها اب هداروب تخاتس یا

 ۱ 1 قلوا اور و راجو E PE ادا هفانلا تغالس لا ردهنسانعم قلوا هح هقشب

 : هدرا للختیب كدلو رب غوسوزاج یا لعفام هل غاس لاش ردلمعتسم هنسانعم
 | هذهو اذه غوس اذه لاش رونید هغوس هنسیشید رونلوا قالطا هدلو شخوط

 | ( غاوسلا ) ردردصم لالا ف و و امهنپ دلوپ ملو هدعب دلو یا هتغوس
 | رونبد هثدش ندا لبزفت و لیهست یغاشا ییهنس شمروط هرغو هدننزو باتک
 | نح هلتل وهس ندزغوب ( غئاسلا ) ةصغلا هب غاسا ام وهو غاوسلاب ل ردا لاقي
 ۲ هک رولک هنسانعم لعف لصا هدنن زو لضفا ( غوسالا ) رونید هارشو ماعط

 أ ( ةغاسالا ) رونبدا راوک هک وب هدیسراف متاس یا عوسا بارش لاقب رولوا كعد عئاس
 | غاسا لاقب رد هنسانعم كم رود هلتاوهس یبهنسنرب ندزرغوب هلل رسک كنءرمه
 أ اکب ىب ینلهما یا صغ ىل خسا ب رعلا لوقتو هلخ دم لهس اذا ماعطلا

 | نالف نالف غاسا نولوقب و ردیبک یرلکدید قیر یعلباوبو رو تلهم هجرادقمرپ
 دیسر هلاکو مان هلا نالف یحصم ینیدلوا ل وغشم نالف ینعی هب هرقا مت یا
 . هرکصندقداص بودبا دارم قعاص ها رادقمرب دوخاب مدآ رادقهر هسکرب الثم یدلیا
 تادودعم لیمکت هللا روهظ هاکان نکیا جاتح ههنادرب لوا هلغلاق صقا یسهنادرب

 كنءرمه ( غاوسالا ) رلربد میم اوغاسا هسیا رقوج رکاو راربد هب غاسا هسلیا |

 ردهنسانعم قغوط هحملب قرلوا زیکیآ هل ردا رب رخآ دلو ردهرزوا یلصا هک رک
 غوسا لاقب ردهنسانعم قغوط هدتبقع كرهبعا للغ رخآ دلو هنبرلارا لوقا ىلع

 هغوس لاقب ردهنسانعم زب وجت ( غي وسنلا ) هدعب لبقو هعم دلو اذا هاخا یسلا
 اذکب هل عوس لوش ردهنسانعم تكمءرو بوروک اور هیسکر یهتسنرو هزوح اذا
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 || ما بوربو هرزوا قح یک کرک هوضعره ییوص هکر د ذوخأم ندنو “وو |
 | هقح وضع لكى فو هعضاوم هغلبا یا ءوضولا غبسا لاق ردنرابع ندکلتا لاکا و

  لمالا تغبس لاق ردهنسانعم كمروشود یرواب شفلیوت ناویح هبک ( خیبسنلا )
  (غرسا)ردتغل هدنظف) غدص هلي كنيس ( غدسلا ) رعش ادقو اهدلو تقلا اذا |

 | هدننزو عورف ردغورس یعج روند هنغوبج هعصا هلیئوکس كنار و یصف كنيس

 | ردیدآ سوم رب هدننیپ كوب هللا هثیقم هدنب رق ماش غرعس رس رعت فرحو
 1 (غنسلا) ردیدآ هبرقرپ هدهریزج ندهبیصمراید هدننزو یرکس ( یطرمیغرس )

 إإإ فوطقلا غرسلاقب ردهنسانعم كم هحولب هلبرلپوح ندمقلاس یزوا شاپ هلنیتعف |
 أ هدننزژهلرلز ( ةفسغسلا ) اهلوصاب هنم اهلکا اذا عبارلا بابلانم اغرمس بنعلا نم
 ۳ اذا* ملا خسغس لاق ردهنسانعم قمالغرا بودانبوا ندنرب یهنسن یسهلوقم قزاق

 1 ا لوق لع كليا ناهن بوموک هغارمط ی هنسنر و هوحودنولاک هعضوم نم هکرح

 ۲ اذا بارتلاق *یشلا غسغس لاقب ردهنسانعم كلهسروا بویلراوب هنوا یرب هدقاربط
 ۱۳ داش یا تارع ار هاو اغا یامطاو هيف هر د وا هیف ةد
 | كمردهج بوردسشلآ نهد یک کرک هچاص و امد هعسوا اذا ماعطلا خسفس لاقب

 اإ هنسن كرب هدننزو لزلزت ( غسغسللا ) انهد هاور اذا هسأر خسخسلاقب ردهنسانعم
 ردهتسانغمقلقوض هرب و تکرح اذا هتبث تغسغستلاق ردهنسانعم قماننوا ندنرب
  ولق رطلاتح هدننزو لواس ( غولسلا ) ايف لخد اذا ضرالاقدنولا خسخست لاقب

 ۶ شید نالوا هرکصندنشاب لآ لوق لع قمفح بورا یرلشید یزا كناوبح
 أ تلالا بابلانم اغولس ةاشلاو ةرقبلا تغلس لاقي ردهنسانعم قلو نلاک بوغارب

 رک ذ یتس ( غلاسلا ) سیدسلا فلخ یه ىلا نسلا طافسا وهوا امهابا ج رخ اذا

 ۱ لاس ةرقب لاق رونید هناویح ولقنرط لانچ شمراو هنسهجرد غولس نانلوا
 : کلوا هنیدلو كرقب اریز رراو هدقدلوب ینلاک ناویح هبهروبزم برم غلاس ةحنو
 ا قلا و سیدس هدعب عابر هدعب ینث هدعب عذح هدعب عیب هدعب روند لج هد هنس
 ژ ةفاضا هللا رابتعا ندسیدس هداروب روید نیتئس غلاسو هنس غلاس هرکصتدنشاپ

 ۱ یدح هندلو كنيحکو لج هدهنس یلوا هنیدلو كنسق نوبق و راردبا نینس
 ا قباسلاقاک هدعب سیدس هدعب عابر هدعب ین هدعب عذح هدهنسکیا هدعب رونید

 / رواکدن ره( غلسالا )ردهنسانعم كعشب یراتات هتسنر هلن ( غلسلا )رونبد غلاس

 | خلسلا نيب یا غلسا مل لاش رونید هلا نالوا نلو جیضن هنب هسال وا جم

 | رون ده هنسن ی رق كىو ۴ یا علسا ل لاق روند هنا كبح و ججضالو جاي

 صربایا غلسا لجر لاش رونید همدآ صراو ةرجلا دیدشیا غلسا مو ءالا لاقي ۱

 OBL وا سو و تور 2 ملل هلیصف كنيس ( غلسلا ) ئل ىا غلسا لحر لاقب رونبد هبهبامورفو مثلو |
 ۲ ۱ هدنظفل
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 لاقب ردلمعتسم هنسانعم ناکو كش غیزو یدنود هفرط ورب هکلوک هلغلوا لئاز |
 غاز لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا لودع ندنماقنساو قحو كش یا غیز هیفام

 ةغاز موق لاقب ردهنسانعم لئام هكرديعج كغئاز (ةغازلا ) راجاذا قلا نع |إ

 رولوالئام های و تكچوکیسهنج هکرونید هبهخرف هنوکرب ( غازلا ) نوغئاز یا |
 ارهان هلکد هب هغرف اقلطم غاز هدیسراف یک نافیطو قاط رولک ناغیز یچب
 هفرطرب هل رسک كنهرمه ( ةغازالا ) ردکرک قلوا هلفتسم تغل ید هدیرع
 ققلرغوطیتسیرکا كنبرکا ( غییزللا ) هلاما اذاهغازا لاقب ردهنسانعم قلق لئام
 لعافن ( غيازتلا ) هغيز ماقا اذا "یشلا خيز لاقب ردنوجا هلازا لیعفت ردهنسانعم
 ( غيزتلا) ليات اذا "یشلا غيازت لاقب ردهنسانعم كلکا دوخدوخ هفرطر هدننزو
 تعرتاذا ةارملا تغیزر لاش ردهنسانعم قفشوف بوئنزود تروع هدننزو لعف

 تن زر و
 بوبازوایرغوط هرب هنسنرب هدننزو دوعق ( غوبسلا ) (» ةلسهلا نيسلا لصف »)

 لوالا بایملانم اعوبس یفلا خیس لاق یک عردو رعش و بوت رد هنسانعم لوک 1

 لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا ناوارف و لوب ثمعنو شاعم و ضرالایا لاطاذا
 هنسانعم قلوالصاو اکا بودا مزعولیم تعسر مدار وتعسنا اذا ةمعنلا تغیس

 لماک و ىفاوو مات ( ةغباسلا ) هلصو و هيلا لام اذا هدلبل غبس لاسقب ردلمعتسم
 لاقب و عولضعلا ةغباس ةقان لاقب هنمو ردلوجحم ةفوصوم نان روند هثبش نالوا
 نالوانیکرح یسهرظنم و ةلوط همان ىا هغباس عردو ةرطعو ةمعنو هیلاو ةزبم

 لافب رولوا شمالپاق يراشيد یرغوط هبیغاشا دارم هکرونلوا قالطا هنثا شید
 لعفلاق رونلوا قالطا هرفیآ ولرکذ نوزوا ( غباسلا ) ةحبق یا ةغباس ةل

 هه ناشلوا ریبعت كنبرس هدنسهسکا كن هغلغوطو ناذرطا لیوط یا عباس

 هلبرسک كنابو ىح كنان ( غبستلا ) ةغبست ىا غباس اهل ةضيب لاقب رونيد
 كنهغلغوت هدرلنوب رولک غباستیرلعج ردزناج هدملیعف كرلب هلباه ( ةغبسةناو )

 ردیسهج نردشوق هنویپ یهفلغوت هکرونید هنکلهسکا یراکدید كنیرس
 هغبستو جیستو غباسن اهلهضب لاقب ردیفرح هانی رس كتب رسو ردبا هطاحایئویب

 هد هليا عج ةغيص هداروب قنعلا رتسيف عردلا قلح نم ةضيبلا هب لصوت ام یهو |
 منو هافر یفالو شاصم هلیعف كنيس ( ةغبسلا ) ردهلب رابتعا فرطره یداربا

 قع ( غیسلا ) ةيهافرو ةعسیا شيعلا نم ةغبس یفل مهنا لاقب ردهنسانعم

 یهرز ندا هطاحا ااترس یندوحو نوت هدننکا هکر ونبد همدآ لوش هدننزو |

 هلیرسک كنهنمه (غابسالا ) ةغباس عرد هيلع تناك اذا نیس لحر لاقب هلوا اإ
 غابساو اهنا یا ةمعنلا هللا خیسا لاقب رد هنسانعم كما لاکا و مانا یبهنسنرب |
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 ( خیرتلا)ردهتسانعم رد هعاب نو هد ژو و لیفت ( خیرتلا ) رایدلوا یضاف

 ۱ (غیرلا)تغورتف اهغور یتعع تغیرتف ةديرثلا غیر لاقب ردیعواطم هدننزو لعفت |
 ۱ برتم یا خیر یش لاش روند هب هنس شولفاربط هدننزو مظعم ۱

 اإ هنسهلج قرلوا هزا كنهنسن رب هلنیتصف ( غبزلا ) (م ةمجحلا یازلا لصف «) |
 هنغیدصی زو هدننزو ربنم ( غدزلا ) هنائدحو هتلمج یا هغبز هدخا لاق رونید ۱

 | كف وس هنفیدصب زوب هدننزو لعفت ( غدزتلا ) ردشل ه مداخل: خدضم روند
 | تنرلبرع هراق هلي كناز ( غزلا ) غدصت ینعع ةغدلاب غدزت لاقب ردهنسانعم |

 ااا ا نا رولو یوبدب و یتیا كب, هک رونید هنسوقق یراقتلوق
 5 هفحوح هروحكح وکو روند ههحوحو ردیدآشوقر هدننزو دهده ( غزغزلا ) ۱

 | همدا كالاح احوتسح هدننزو دفدف ( غزغزلا ) ربغص دلو یا عزغز هل لاقب روند

 | اشوک یزوس هدننزو هلزاز ( ةغزغزلا ) ردیدآ هیرقرب هدنراید ماش و رونید ۱

 8 نطیا هداشتسا هه وخ یلام و م وهفم نالن | بطاخم ات كلی وس فیعضو ۱

 | ىلا غزغز لاقب ردهنسانعم كلزیک یبهنسنر و افیعط هلاق اذا همالک غرغز لاق

 | اذا انالف غرغز لاقب ردهنسانعم كليا هبرضسو لره یبهسک رب و هافخاو هابخ اذا
 ماراذا ءاقسلا غرغز لاقب ردهنسانعم كغزوا هکمزوج ینرغآ كمولطو هنمرخس

 | ردماعط ی رلکدید هدیصع هکردیعما ءالوبک هلیصف كرلاز ( ةيغزغزلا ) هسأر لح
 | رونيد هنتفل كموق یرلکدید غزغز ندنسهفثاط مع هلی كرلاز ( ةبغرغزلا ) |

 شنوک هدننزو عولط ( غولزلا ) معلا ضعبل ةغل یهو ةيغزغزلاب هلك لوقت
 | شنآ و تعلط اذا لوالا بابلانم اغولز سعثلا تغلز لا ردهنسانعم قغوط

 | هدننزو لعق ( غلزتلا ) تعفترا و راثلا تغلز لاقب ردهنسانعم قمفلاق بونلولع
 هدنعو هدام و لوقیلع تققشت اذا هلحر تغلرت لاقب ردهنسانعم قمالنح قاب

 أ هلذلاح ولعاي بونقوط شن آ هیرد هدننزو لاعتفا ( غالدزالا ) رد هلا هلمهم

 . غوس ( غوزلا ) قرتحافرانلا هتباصا اذا داجلا غلدزا لاقب ردهنسانعم كوك

 ' لیمو لام اذا اغوز غوزب "یشلا غاز لاقب رد هنسانعم كلا ليم اکی رب هدننزو |

 دواي هل ربلح ی هاد و هلاما اذا هغاز لاش رولوا یدعتم هنس انعم كم ردتبا

 هلاتف ( ناشوزلا ) مامزلاب ابینح اذا ةقانل غاز لاقب رد هنسانعم كسکح ءرالو
 راج اذا ااعوز قطنملا ف غاز لاقي ردهنسانعم قعاص ند رغوطو ندفح هدزوس

 ٠ غوز هدننزو هعوعیش ( ةغوغبزلاو ) هلاعف ( نافیزاو ) هدننزو عب ( غيزلا )
NE[  ةغوفیزو اناغیزو اغيز غیزپ "یشلا عاز لاقب رد هن انعم كلا ليم هف  

 ۱ هلاوزشنوکو لک اذا رمهبلا غاز لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمل ريخ زوکو لاماذا |

 ا | هنفرط برغشنوک ینعب "قلا هافف تلام یا سعشلا تغاز لاقب ردهنسانعم قغآ ۱
 ےک س جم



 خوب

 تعسو 7 هبنهلت بتا كنار ۳ در ( ر اهب رک ذا را ها هلم
 ) عامر ) هنمهعس یا شدعلانم ةینغفر یل هنا لاق روند هتشيعم هافرو یاکدنز

 ناینخسو نیشیم یبهنسنرب هدنن زو ع ) غم لا ) ردیدآ عنمومرپ هد زو. بارق
 ثلاثلا بابلا نم افمر *یشلا غمر لاق رد هنسانعم قغوا هللا لا یک رردشوغ وا |

 كلا یخو لصو هلصاف الب هنب رب یرب یزو ( غیمرتلا ) ےدالاک هکرع اذا
 رد هنسانعه كمر دج هللا هبلاغ یحاصو هقغل اذا مالکلا غمر لاقب رد هئسانعم

 قوح داص هکر د هن انعم قروب وط هوا یماعط و هتهد اذا هاو 0 لاق ۱

 | خوس ( غورلا ) مدال هاور اذا ماعطلا غمر لاقب رد هنسانعم كليا بيرت راقبناق أ
 هنواو هفرط یر یک وکلت بویلناپ ند هنسنر هلاصف ( ناغ ts و

 ! هلبح رونلوا ریبعت كغا كلوکلت هکرد هنسانعم قعاص بونا نیاروغوا هفرط
 داحو لام اذا اغ ورو 0 غور بلعثلاو لحرلا عار لاق رد واب ندنسانعم ۱

 ۱ هلا هکر وند هکلوکلت هنوا یر ردعسا PREY زو باصم ( غاورلا ) *وثلا نع 1

 ندکم زیج ناي هتوا یرب بوسک رانک یک وکلت راک هلبح بویاتوطو بویمجک
 هکسیق نب كلمادبع نب غاورو رونید هوکلت هدننزو دادش ( غاورلا ) ردنرابع
 ردیعا یردب كرل هسک مان یرصلا دجاو ینشنلا نایلس ردندنلاجر یسهلیبق بنی

 ۱ هننادیم شر و هدن لنز و هناتک ( هغای رلاو ( ةغاورلا ( رد د رلثدحم هدر وا

 ۱ هداروب مهع رطصم یا مهتعاب رو موقلا هفاور هده لاق همسانعم هاکنشک رود ۱

 هغلزوجا رد لصالا یواو یندوب هک هدننزو باتک ( غايرلا ) رد هب ولقم ندواواپ |

 هلبح هلیس هی رفصم ( ةغب ورلا ) بصخ یا غایر هيف داب لاش روید هغللوب

 ةليلاب یا ةغب ورلاب ىتذخا لوقت ره رام ندروک ذم غور روند هب 4هتساسدو

 | اذا هغارا لاق رد هنا انعم كلبا هداراو باط هلل رسك كن همه ( ةغارالا ) |
 بوردشارا هنوا یرب یک وکلیت یخدوب هدننزو لاعتفا( غابترالا ) هبلطو هدارا
 هماعط یعهلوقم دیرت ( غیورتلا ) هغارا ین ا "یشلا عانرا لاق رد هنسانعم كم زک

 (ةغوارملا)اهاورو اهسد ةدب رثلا غور لاش رد هنسانعم قمردشلا عا یک کرک

 ۱ سا و هعراص اذا هغوار لاق رد همس انعم قعش وط شر وک هدننزو هلعافم

 ( خوارتلا ) اضعب مهضعب بلط اذا اوغوار لاق رد هنسانعم قمردشارا یر یرب

 اعراصت اذا اغوارت لاق ردهنسانعم قعشوط شروک ید وب و هدننزو لعاش |

 قمهنغآ هکرد هنسانع قشاوب هنوا یر بوتاپ هاد هدنزو لعفت 9 ۱
 هغاربطوهزون هلبرسک كنار ( غیرلا ) تغرمت اذاةبادلاتغورت لاقب رونلوا ریبعت |
 هثسانعم را روند هغجاق بوکر وا و و جک راو رامغلا یا غیرلا هالع لا روند |

 هده ردنکساییرذ و لسن هدعب و یسیدنک هکینب را هر ن هلادیع د واو ]



 ۶ نارا یتعلاب انوبو ةادغلب اموب اهیقست ناوا
 و ۱ 3 ار نت هافحا اذا "یشلا عرغر لاش ردهنسانعم كلزک

 هدي رال یهو سجا اهم زلا اذا ريعبلا عرغر لاق ردهسانعم كجا راح هغغالتوا

 1 رد هنسانعم تكمحصا وص هرکصندقدالت وا یرلتوا روش نالوا هدنیل وح وص هودو

 ) فرا ) تبرش مت راز لوح ی ذلا شیلانم تباصا اذا لبالا تغرغر لاقي

 اول لاق روند هنر تعقنمو ریح یی ولقارمط رتکو انف ك كنهرد هدنزو عف

 3 لاق رد هنسانعم بناجو هبحانو ابارت هرشو یداولا مالا وهو یداولا غفر ىق

 | وباكیهنو هحهقفوبوهدننزولابح رولک غافریعج هنسانعم هلهسضرا رونبدهرب زود
 ّ براقم قیقر یا غفر ءاقس لاقي روند هم ولط هحوللاح هن روا نالوا اف كب هو

 1 جو روند هنکرح قنرطو روند هر ريق رستواو روند هر قوح یغاربطو
 1 یهلوقم قلب واو قتلوق لوق ىلع ردتغل هدهلبعع كنار ه دیو و هتساتعم , رفطظلا

 لاق روند هتمعنو هافرو هغللو و هغل زوحواو روند هکرح نالوا ه درلر و

  روئلوا رسعت قیصف هکرونید هند كخايوا هدندیو بصخو هعس یا غفر هشدءق

 ریمعذ یغاس رک هک روشد هنن ر کوب نالوا عمنج رکو هلرح هدب دی اقا ءو

 4 . هب هنس قشمو و 0 غافرا یهج ردهدزب از هد هل ہم كنار روئلوا

 | هلی كنار ( غفرلا ) نيل یا غفر ساکو غفر ماعطو غفر بارت لاق رونید
 1 هنسهروح كنحرف كنروعو هطرا هغفر برشض لاش هنسانعم طعبا روند هغ وق

 هاغل وا كجوک كب ی رف هکرونید هن وناخ لوش هلیصف كيم ( ةغوف رلا ) روید

  لحرلا اهبلا لصبال ةنهلا ة ریغصلا یا ةغوفرم ةأرما لا هیلوا لباف هعاج
 | جوک یعرفو هدرخ یراطوب هکر ونید هنروع لوش هدننزو * ارج ( ءاغفرلا )

 نيذخفلا ةقبقدلا یا ءاغفر ةارما لاش هل وا راط و قشباب دن . رلط وب یدهروجو

 هان "هلغسو هنامورف هلیصف كنم یه ( غافرالا ) نيغفرلا ةقيعاا .ةنهلا ةريغصلا

 ۱ هموق غافرانم وه لاق هلو ی كار رد غفر یدرفم ر ول وا قالطا

 نوجا عاج و لعشت ) غفرتلا ( ردبدآ عضو ەر ) غف رالا ( عهنلغس یا

 ۱ نب دق اذا ةأرملا عفر لاق رد همسا نعم كم رک هنغلا را یسهجات كنوناخ

 ۱ یسیدنک هود هک نالوا فیدر دوحای نالوا هدنر زوا هود قالبحو اهاطنل اهر زق لف

 لاقب ردهنسانعم قهردصف هنغلا را یر هجا ینرلتایا هلکلا فوح ندکم روشود

 یا لی هداروب هل دنع هیلحر تلف هب یرب نا یشخ اذا ريعبلا قوف ن رالف ااف غفرت



 تست حسینی بوس e n تا ی

 هنس هلدع نو زو فیعض یهسکرب یندوب ( غازرتسالا ) یدنب

 روند هعنص وم نالوا هدنسام

 هلعاف«غاسرو رلهبټک هفرطرپ بونلغب هکات راردبا دنب هنسهلوقم قزاف ینحواربو
 رد هنسانعم قعشتوط ندنرلهیکلیب كنب ربیرب یصشروک کیا زولواردصم ندنباب
 نعپ لنت ) خسرلا ( غس رلانم هعراص اذا اغاسرو هفسام هغسار لاقت

 خسر هریعبف لاق روند هکلکوبلسو هکسکشوک نالوا هدنرلقایاو هدنرالا كنهود

 عی سوت یلرد ) غیسرتنا ( ردندآ حص ومر هدننزو بارغ ) عاسر ( ریثک یا

 كلبا .هلانغ یرب رومغیو هنسقفل اذا مالکلا نسر لاق رد هنسانعم كما مظنو

 تسس هدننزو یظعم ) غسرلا ( ضرالا یرث اذا رطملا غسر لاقب رب ا 3

 ( غاسترالا )کم ریغیا غسرم یارلاقب رولوا فصوهربییدنو یارنالوا فیعدو |
 خست را لوقت رد هنسانعم كلنا عیسوت یتشاعمو هقفن كنلایعو لها هدننزو لاعتفا

 رک ذ هک رد هندسانعم غسر هلیعخ كنار ( غصرلا ) ةقفنلا عسو یا كلابع ىلع ||"

 نيغ ) ةعيغرلا ( ردعض وم مسا هکر دتفل هدنظفل اسر هدننزو بارع ) عاصر ( 1

 هسخولو هطاصیا هغیغر هشعلاش روند هکلرد شوخهدننزو هنیقس هلا هم |

 ( ةغرغرلا) رلراپب بوبالو نوا دوس دوخای هنغای هرک شه را هکرونید هنج امم وب
 شیعلاةث افر 4 ناک ادانالفغ رغربلاقب ردهنسانعمكمنک هلنیهافروروضح هدنن زوهلزلز

 هودو ریلاف سمغنا اذا لج رلا غرغر لاقب رد هنسانعم قرفتسم هتمعنو ربخو

 1 هلعافم ( ةخزارلا ) هبف غزراینعء نالفف غزرتسا لاقب ردهنسانعم قغازوا لا بودیا
 | هلئوکس كنبسو یمض كنار ( نسرلا ) رك ذس اک رد هتسانعم هغوارم هدننزو |

 . هلرب ینب دشواق یراکجتا كنب راقایا و كنب رللا هليغنرط كنمسق ناویح هلنیتعف و
  هدناسنا لوف یلع رونلوا ریبعت قلیغاقو و هدرخ مر

 | نالوا هدر ینیدشواق كنابط هاکجما هدقاا كلذک هکلیب هرزوا روک ذم هجو
 سلنا رولک غسراو غاسرا یعجج ردهدنرب كلب یکەدلا هکر وند هنبرب قاق وا

  وهو غسرلا ءاملاغلب لاقب رونید غسر هنب روک ذم موم یخد كنهبادرهو هدننزو

  نیبام لصفم وا لحرلاو ديلا نم فیظولا لصوم و رفاحملا نيب قدتسلا عضولا
  هلبرسنک كنار ( غاسرلا ) ةباد لکنم كلذ لثمو مدقلاو قاسلاو فکلاو دعاسلا
  هنبراهدرخ كباود راسو كنهود یحوارب هکرونبد هییا نانلوا ریبعت كروا هدیکرت

 ا لصو هنر یرب هلصاف الر یزوسو هعسو اذا شدعلا عسر لا ردهنسا:عم كجا

  رونبد هپیا نانلوا ریبعت كروا هکردیفدارعو هدننزو غاسر ( غاصرلا ) یدنلوا |

 _ نوکړو حابس نوکر وتلع قوس بول هوس مدنقو ید نوکره یش |

 ۱ فص و هکل رد وانعسو و هافر هدنن زو ريما ) خیس رلا ( هئاوقف ف هاخرتسا یا

 ٠ غیسر ماعط لاقب روید هتم ناوارفوقوچو عساو یا غیسر شيع لاقب رول وا

1 
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 ِ ۱ | ةخد رلا ریثک ىا غدر ناکم لقب روتبد هربولقعلب هدسنن زو فتک ( غد رلا )

 یرسک كنهمحم یاخ لابخو فۋ ینوکس كلادو یحف كنار ( لابخا دغدر ) ۱

 | نت برشنم ] وبشا هلکن وب فلّوم ردیسهراصع كمهج لحاهلیا هدحوم یابو |
 ۱ ناب ر بولیرواق كمنهج لها ردشلیا تراشا هشدح [ لابا ةغد رم هللاهاقس 1

 | داسف لصالاق لابخو ردششلوا هشت هغحلاب ولوص یسهراصع كنب رلندب نالوا |

 | ( غیدرا ) رد دارم هرفک نادبا شلوا هاو دساف هلقارتحا هدارو رد هنسانعم 1
 هیسک ناداو قجاو هتسانعم عب رص رونید هبهنسن شلروا هری هدننزو ریما

 هک ردبعج كن هغدع هاب تيم ( غدارلا ) قجا یا غیدر لحر لاقب رونبد |[
 یماروا كنهاد زوم" رونید هنغلارا كنکک كجربوک هلا نوي ردهدننزو هلحرم

 وا تیاغب هقان رلرید غادر تاذ ةقان ون[ غاي هدنلکسش ناشوط |
 1 هطور روند ه رازنچ و هضور فیطلو بوخ تیاغب هغدمو «دقدلوا زوسو

 | هلغلوا یعسا هفرشم هيون ًةضورر ةهصاخ دارم هکر د ح راش هنسانعم هیچ ۱

 ۱ | كنوزاب ندنفرط زوما هلی رلکک سکوک هغدو ردهبف زوظنم یمالک كفل وم |[
 هل نب هی یهو هتعدم یکتشا لا روند هنا نالوا هدنس كر ینیدل و تیاهن ۱

 3 ۱ هغلروماچ قب ويص «دننزو لاعتفا ( غادنرالا ) ردصلا نج انجو فتکلا لاو |
 ۱ زا كنمرمه ( غادرالا ) غادرف عقو اذا لحرلا غدنرا لاق رد هنسانعم قمارغوا |

 ۱ ]| ضرالا تغدرا لاقب ردهنسانعم قذوا قوج یروماچ قیویص ولوص كربر هلرسک
 ۲ 1 رونید هغحلاب ولوصهلیصف كنهمجم* یازو كنار ( ةغزرلا ) اهغادر ترثک اذا

 ۱ ةعزرلاف مطترا لاقب هدننزو لابح رولک عازرو هدننزو مدخ رولک غ عزر یعج

 [ نانسنا شملاق بونلباص هفعلب ولوص هدنزو فتك ( غزرلا ) لحولا یا |[
 كنهزمه ( غاز رالا ) "ةغ زرلا ف مطنم یا غزر لجر لاقب رونبد هناویحو |

 ۱ رد هنسانعم كما ر وماچ ب ودالصا هحرادقمرب یرب روغی هلرسک
 ردهنسانعم قلازآ وصو لسي ملو اهلب اذا ضرالا رطلا غزرا لاقب هبتک بوقآ |

 'یدآر لوق ىلع ردهنسانعم كلبا هدرزآ هلال ییهسکریو لق اذا ءاملا غزرا لاقب

 ىدآ رب شعبلا دنعو ردلمعتسم هتسانعم كلبا رافتحا ك رهديا بيبعتو نمط |
  هاذانم رثکا اذا نالفق غزرا لاقب رد هنسانعم كلبا عمط هنسهنس بویسنوب ز

 "قوج ینجلاب قیویص درب و هفعضتساو هبف عطوا هبف نعطو هباعو هرقتحا وا |
 اةغحلاب شاب نازاق وبقو اهغازر رثک اذا ضرالا تغزرا لاش رد هندانعم قلوا

 .هچراکزور قوغوصو بطرلا نیطلا غلب اذا رغتحلا غزرا لاقب ردهنسانعم كمشرپا

 ۱ تاج غرا تغزرا لاقب نیم تكمرودذک ٍثورواص تبوطر یس4وقم
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۰ 
۲ 
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 هلك ۱ اذا ماعطلا غلذ لاقب ردهنس انعم كم هلا هلبا كلا لوق ىلع كلعالكا ىادغبو |
 ۱ ردهنس انعم كلا لکا هنسن قشم وب یکنوا غلذ هکی دید رلضعبو هغسغس وا

۱ 

 هننع اچ غلذ او بعشنم ندنس هلیبقم اعونب هک ایوک رونلوا قالطا هلسان تلا |

 كم ییدیدب هلرمتسک كمال ( علاذلا ) ردششوا تدسن ردموقر روهشم هلعاچ ترثک || "

 ناسنالا بقلوهو غلاذوه لافب ردیبقل هدلاح ییدلیا هدنخ كنهسک ندا هدنخ ۰

 د هنسن ر قحلآ ندنآ هک رونید هشيا نالوا جاو رتک تیاغبو هکصط هوسق
 خل ذتمو غلاذ ما لاقب رد هنسانعم غلاذ هلیس هینب لع اف مسا ( خلذنملا ) هبلوا
 رد هنس انعم كمناشع یجاغا امرخ هدننزو لاعفنا ( غالذنالا ) *یش هنود سیلیا

 رد هنسانعم قلیوص يرليردكنئربص كهود ندی لو و بطراذا لا خاذا لاقي
 لجلا نم هرهظ ستا اذا ريعبلا غلدنا لاقب
 هدتعسوو روطحو تسمنوهافراغادهلینوکسكنابویصف كنار( غبرلا ) (» ءارلا لصف »)
 هبوصو معنلاف اوماق اذا لوالا بابلانم اعبر موقلا غیر لاقب رد هنس انعم قلوا
 روند هغاربط قشم ویو هدرخ یک نواو یر یا غبر هیف لاقب رونید دنا

 غبار شيع لاش رونید هشاعمو هافر نالوا هرزوا روضحو تعسو ) غبارلا )

 رروط هرزوا هنس نالوا لوصحلا نکع امادو بصخیا غبار غیر لاقبو متانیا

 رحم نیمرطنیبعبارو «ل نکی ما یلع مقت نموهو غباروه لاقب رونید همدآ نالوا

 ېګنب غبارو ردراو هبرقرب هلیما غبار هدنآ الاح هکر دیتا یداور بيرق مارا
 دلنا تیدح تیاور اد ولغوا دنک راد دن رخ ايم و یباهصاا

 7 هشبع غیر لقب رد (is ا تا نیتمف را ) ۱
 لاقب روند هنئلاح ینو ارطو کل هزات كن هنسنرب خبرو عسنا اذا عب ارلا بابلانم" 1

۳ 

۱ 

۱ 
1 
۱ 

 اور یو یلابال هدننزو فتک ( غبرلا ) توفنا لبق هنا دح یا هغبرب هنذخا | ا
 هب هنسن قوچ ( غبرالا ) رجاف نجام یا خبر لجر لاقب رونید هرجاف نالوا |
 هغابر هرف غب را یش لاق رونید هغلقوح ردعسا هدننزو هبا ) ةغابرلا ( روند 1

 فورعم عنحومرب هدننب نیرح با ناع هدننزو عمرب ( غیربلا ) ةرثک هبفرتک ایا ||
 ردنسانعم كمرویلاص هنبالوق یدنک ییهود هلبرسک كنءنمه ( غابرالا ) ردیسا |

 فیک ءالادرت اهکوت اذا هلباغبرا لاقی نوا قلوص هنشاب یدنک زستفو ولنقوهک ات ||
 رونیدهکلیی هب هک ردتخل هدنسهلک ختلهلیصف تنهثلثم یانوكنار(عغئرلا)تیقوتالبتئاش |

 رونیدهفسلبقیویص وولوص هد لينوكس كلادو هلناصف (فغدرلا)غشلیاخئر هناسلقلاقب
 غادرو هدننزومدخ رولک غدروهدننزوبحرولک خدریچرونید هغچابوبوقولزواو 1

۰ 

 اهعم اج اذا ٹلاثلا بابلانم اغلذ ةيراجلا غلذ لاقب رد هنس اذعم كلی عاج هل وکس

 هدننزو ربنم ) غلدلاو ( هدنن زو یرجا ( یغلذالاو ) هدشزو رجا ) غلدالا (



 ۱۳ سس ی

 ۱ ی اشد ا و ا نیت ل ) تین فی

  هصراح هک رشاق ۱ ردنوا ینار ارز E ۳ لا كنعب راي شابوو هلوا

 ۸ هشاه ۷ هجوم ٩ قاس ه هج التم ٤ هیماد ۳ هعضاب ۲ رارد یخد

 : هللا هلمهم نبع هک ند ی هعماد لوا ندهیماد دیبعوا ردهغءاد ۱۰ هما ٩ هلقنم

 هکربدخ راش ایدلبا تسوید ردهرکصند هیمادیبم هنو یرهوح یدلبا هدایز رد

  هسردبا نالیس ناقو هیماد هسیا زما نالیس ناق نده راي هرزوا یمن كدیبعوا
 | كرلنوو ردلاس ندوهون یرهوح هلغلوا هرکصند هیماد یس هبنر سپ رد هعماد

 ۱ یک حج هرزوا یسنس كنجاغا امرخ هغمادو ا کن هدن رللحم یر ره

 هسالوا درب هر زوا لاح بویلسک رولوا تو نوزوا 0 هنسد ر ردنا روهظ
 قبایو روند هرومد شلقاق هدنتسوا یسهسک | كنب رعس هودو ردبا داسفا ییامرخ
 ردیدآ لحر فو رعمر هدتنزو ریما ( ناطیشلا غیمد ) رونید هحاغا قحهصا 1

 | هغامدهلکنآ هکرونید هنسهلوقم هقبوطو هشاط لوش هدننزو نولاق ( غومادلا ) |

 اإ هب شیو خمدب یذلاوهو هغلابملل هغومادو غومادرجح لاقي راردیغاط بوروا
 || لاقي رد هنس انعم كلبا جاتو رطضم هب هنسن رب هلك كن هزم ( غامدالا )

 | ققشم وب هلکک ود شیورچ هرزوا دیرت ( غيم دتلا ) هجوحا یا اذک یا هخەدا ,
 ۱ وچنا هدنتبزو مظعم ) عمدلا ) هناهفبل مسدلاب ديرثلا غمد لاقب رد هنسانعم

 غومدم د وخای غیمد نالوا باوص ردندماوع ناحملا نکل سم قالطا هناداو

 ۱ [ا یعج رونید هصخث هيام و رفو لیذر هدننزو فتك هلو ( غندلا ) ردفلوا |

 ۱ | هدننزو غوس ( غودلا ) مهلاذرو سانلا ةلغس یا ةغندره لاقب هللاصف ردهفند |

 ۱ مهع اذا اغود غودب موقلا غاد لاقب رد هنسانعم یقاوا لماشو ماع هسکره كلهنسخ أ
 تكحهب و هدسفا اذا را هغاد لاق رد هنسانعم كلا هاب ىبهتسنر كليساو ضرملا |

  لیم هنبر یرب سانو صخر اذا ماعطلا غاد لاقب ردهنسانعم قلزوجوا یسهلوقم ¡
 ( ةغودلا ) اوحارتسا اذا ضعب ىلا مهضعب موقنا غاد لاقب ردهنسانعم قاقاپ هلا سناو

 ض رلانم هود مه لاقب رود هنو درد نالوا لماش هسکره هدننزو هرم
 لاق روند هتفاجو دربلا یا ةغودلا هئذخا لاق روند هقوغوصو هنم ةماع یا

 ردپسراف و و رواد هنناریآ درغوب هلی كلاد ( غودلا ) ةقاج یا ةغود هيف

 ۱ شيخا یا غودلا تب رش لوقت رلیدلیا لامعتسا ید برع
 | كلبا عاچهلدیدشت كنهمجع* نیغو یصفكلاذ ( غذلا ) ( ةمجعلا لاذلا لصف )

 ( غلذلا ) اهعماج اذا ل والا باسبلا نم افذ هتب راج غذ لاقي ارد هنسانعم
 لاقي رد هننسذعم قملوا رود هفرط ه رشط یغاد ود كمدآ رب هل نیتصف

 كمالو یعف كلاذ ( غلذلا ) تبلقنا اذا مبارلا بابلا نم اغلذ هنفش تغلذ
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 ۱3۳6 ینک تورم نایب فا هعب ر هبرسک كناب ( م غبد ) غابدلاق تلعح اذا

 قالطا هرومغب لوش هدنشنزو روبه ( غول ) ا هکر دبذآ ۱
 لاش هلواررویس بولبس بویقای یرب يک شما تغ ابد یرد عابد هک رونلوا |

 همدآرب هدسنن زو هل زاز ( ةغدغدلا ) ه ا٤ ضرالا عبدي ناک اذا غوب درطم |

 لاقي ردذوخأم ندیئآ یاذعم هک رد هنس انعم كلا نعل هلا رازوش قح هنحوق
 ردفد | هدنس انعم عیجج هآیظفل هع مع زو ات هيلع نعط اذا ةعاكب هغ رغد

 قتلوف هکر د هنس انعم قملفجقو اناعمف هغرغز ینعم هغدغد لاق رک ذپساک
 تلاحو هراهسک شعبو ردن رابع ندقم ردنج وق هلقیشاق ینابطو كرود هنتلآ |
 طبالا وصق نعطااب العفنم هلعحو هکر ح اذا یصلا غعدغد لاق نوا ضراع اعطق |

 | هفجق هکر دشا رصق یو ی رپ فلوم صج الاو غضبلاو |

 ۱ E تم هی لوعفم سا ( غدغ املا ) رونید ه4۶دفد هد اب هعجوقو ۱

 ۱ روند هیسک نالوا نوعطمو لوخ دم یسنو بسحو روند همدآ شل ردنحوقو

 | ندلالغ هلیوکس كنافو یصقفكلاد ( غفدلا ) هبسحق زومغمیا غدغدملحر لاقب |
 1 4 طرلع ( غدا ) رونید هنسپ دنزولو هننامص كنب ادغب رصمو كنيراد

 كلاد ( یغرم دلا ) ةرجلا دیدشنایاغرعد لجر لاقب روتندهمدآ ولرکب لزق كم |
 نښیبا لاق رونید هن هنسذقآ تیاغب هدنزو یطیبق هلیصف كن هد دشم .دو یخ

 هدیس راق هک زود هب ین نالوا هدشاب هدننزو باتک ( غامدلا ( قش یا یغمد

  هطاحا یغامد یکهسک غامدلاماو ردیعما سأرلا مادوخاي ماهلامالوف ىلع رارید زغم |
 ' فلوم هدننزو هیسکا رولک هغمدا یعج كغ امدو رونلوا قالطا هراز هجا ندا ۱
 نکلردوایخد ماهلاما یدلیانایب هلا غامدما دوخای غامد ینتفل سآ ًارلاما هدنس هداما |

 هدنتع كغامد هکر دقحهلوا غامدءاشغ غامدلاما هرزواینیدلوا نایب هدحرمشت بتک |
 هک رد رازهصا نالوا سام هفعقو سار ماهلام او ردراز فیطلو مرن لصفتم هدناو |

 هغامد یاب هلبنوکس كيمو یصف كلاد ( غمدلا ) رولوا طلاخم هب همجمج زورد
 ۱ هرحا ۳ ا ل الا ب ابلان ه اغمد هعمد لاقب رد هام قم راب ردق هعشربا ۱

 ۱۱ االف مهد لاقب رد هم سانعم قمروا هنغامد ك هکر و عامدلا ةصشلا تغلب یه ۱۳

 سمعا تغمد لاق ردهنسانعم كما ا هغامد یسسا كشن وکو هغامد برضاذا |

 لاقو هلو رهم ۃاشےھل عذاذا فضرا ةئغطم مهخەد لاق هنو هغامد تملا اذا انالف 1 (

 | مهفمد هد رب كجد یدل زاغوب نویق قیرآ هنبرلن امهم نالف رلب رع ینعب ةنيس [
 ۱ یتنآ هلفمشباپ هشت آ یک یرد شاپ هدقدلوا قیرآ تااربز راربد فضرلا ةتفطم ۱

 | هجلوا زوع-تا اریز رونلوا لامعتسا یخد هدنویق زوم وو رردنوس یشاط نیغزقای |
 ٠ شذروا هنغامد ( غومدلاو ) هدننزو ريما ( خيمدلا ) رر دنوس یفتآ هللا یغای

 Cj ثلا
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 ةفم دعص لاقي رونید هنسهبت كغاط هدننزو هرم ( ةغفلا ) ردندنسهلج لام |
 قیقر یک ابروجشعشراق هلبغای شیورج هدننزو هنیفس ( ةغيفلا ) هالعایا لبجلا
 كدولاب طلتخا و ماعطلا نم قارام یو ةغيملا انمعطا ل وقت رونید هماعط |
 لاق رونیدهغی رابنالوا هدنتا كشاب و ةبط ریاهغیغضرالاقب رونید هربقالصاوشاب و "

 لاقي رونید هثبش كوبلسو قلاص ( غوفلا ) سأرلا ملف تناك اذا ةغيب ةجش
 كمروس هبلاغ دوخاي ققلب هشاب هدننزو لیعفت ( يتلا ) ایخرتسمیا اغوم هکرت ,
 هربامرخ هزات هدننزو لاعفنا ( غاغالا ) هقلع اذآ هنسأر غمت لاقب رد هنس انعم |
 زرو طقست نيح تطضقتا اذا ةبط رلا تفعا لاش رد هتسانعم قلراب بوشود ۱

| 
۱ 
 كمالو ىح كيج ( غلجلا ) تلتبا اذا حورقلا تعما لاقب رد هنسانعم قتلوص |

 افلح فیسلاب اضعب مهعب غلح لاقب رد هنس انعم قلاچ هلشف ینرب یرب هلیئوکس |
 هب هقا هحوق شلکود یراشید هدننزو ءارج ( ءاغاجلا ) ربهاذا لوالا بابلانم |

 قرهدرنص یرلشید هدننزو هلعاغم( ةعلاحما )مفلا ةبه ذىا ءافلج بان لاقب رونید

 رد هنس انعم قعشروا هلحلقو نانسالاب كحأاذا لحرلا علاج لاقب ردهنساعم كلو

 ردبدآ عضومرب هدننزو نالس ( ناغوج ) فیسلاب اوحف اک اذا م وقلا غلاج ل اقب
 ردبوسنم هباروا یناغولا نسلان دجا رقعحونا ندننتدح

 باهالا عید لاق روابدتسو نتساریپ هدیسراف رد هنسانعم نایبسییردهدنن زوهانک

 ردعواطم هدننزولاعفنا( غابدنالا )یناثلاو ثلاثلاو لوالا بابلانم ةغابدو اغابدواغبد
 هدشنزو باتک ( غابدلا ) خیدناف مدال غبد لاقب رد هنسسانعم كف ابد یرد

 روند هثیش قحهنلوا تغابد یرد هلیسیدنک هل رسک كرللاد ( ةغبدلاو غبدلاو (

 هباتک ( ةغابدلا ) هب خیدبامیا ةغبدلاو غابدلاب مدالا غبد لاقب یکیزامو دومالاب
 روند هب یرد شفلتغابد هدنن زو ریما ) غیب دلا ( روندهنتف رح قلابد هدنن زو

۹ 
۳ 

 ۲ انا

 | هسآر غم لاقب ردهنسانعم كمردج هبهنف ىجاص و داوسلاب ضایبلا طلخ اذا لوالا

 ۱ رد هنسانعم قمهیوب یک کرک هلبا هبوب یزمرق ییهنسنرب و هل اذا نهدلب هسأر |
 | منصوم رب هدهنیدم خم و ةرج نمالا نوکیالو اعبشم هغبص اذا بوثلا غم لاقب
 ۱ لاه هداروب هکر د حراش یدلبا فقو كالا دعب هنع هللا ضر رگ ترضح هکز دید |

 ید ولع عضوم هکیدلاق رد مسقم هلا لام ید هدهبان نکل ردطلغ یراهخسن ۱

 ۱ (2غابدلاو)هدننزوباتک (غابدلاو)هلنوکسكنابو یصتفكلاد(یدلا)(« لادلا لصف «) ۱

 | هدهلبخ كناب رونید هب هناجابد هدننزو هلحرم(ةغبدلا ) غوبدمیا غیید كسم لاقي

 ةغبدم دولج لاقب یک هم رولوا عج هکرونید هراب ردشاروناب هتغابدو رد راج



 ۷۹ ی

 | *رهریدنودو قر هلیئوط بویمهدبا نایبو راهظا هرژوا یقح ییالک هلکءهدبا جارخا
 لاقي هل رسک كرللاد رلرد یغدغد هدماوع ناسل همدآ لوا رد هتسانعم كالوس

 رونید هغلنوقتوط نالوا هدناسل رولوا مساو هنیبب مو هددر اذا همالک لحرلا تخت

 رولوا هاکح ندنزاوآ قلناداوآو ىلح ةغتغتو لقلو ةتر یا ةغتغت هناسل ف لاقي

 رونلوا ریبعت یدرکک هک رولوا هباکح ندنزاوآ كملوکو ر ونلوا ریبعت ی دشخق
 ندنلوص كنوک هجهتسهآ یخدوبهلیئال تاکرح كنبغو هبسسک كرد ( غتغت ) |

 دوخاپ ندنفیداوا یراشید هکزونید همدا لوش هلیم هل لعاف مسا ( غتفتلا ) ریدلک درهلوک رککر ککی عی كصخلب نیرق رقم یا غت غت اولبقا لاقی ردهاکح
 یاغتفتم وه لاقب هبشوا مهفو ع هج وخر یزوس ندنفیدلوا تنکل هدنناسل

 همالک عمي دک ۸

 غدنلاق ردهنسانعم قمراب شاب هدننزو غدل ( غدشلا ) (ع لا ءاثلا لصف «)
 رذيع واطم كعد هدننزو لاعفنا ( غادشنالا ) هخدش اذا ثلاثلا بابلا نم اغدن هسأر

 كنا غرو ردیعج كنظفل غرب هلیعض كن ( غورثلا ) غدشناف انا غدن لاقی ا "
 ( غرثلا ) زونید هنغلارا كحاغا ییا هن وک بیلص نالوا هدنشاب كنهغوق هلیصف ||

 شیکک روئلوا بص نداروا وص هک یغرث كنسهغ وق كمدآ رب هل_نیتعف
 عستا اذا مبا رلا بابلا نم اغرث دیز غرث لاقب رد هنسانعم قوا |

 بویلیوس ولتسالسو قحا یزوس هدننزو هلراز ( هغثغملا ) هولد بصم یا هغر

 | هيف طلخ اذا همالک غثغث لاش رد هنس انعم كلل وس شروم شر اف |

 " ویبعت كل هوک هکر دهنسانعم قمرصا یبهنسنرب قجوج شماغ یراسشید زونهو | ٩
 | یا ةغتخثلا لیبقنم همالک لاقب رونید هم الک مظتنم او ناشی رپ و رول وا ۱ ۱

 | تترلشیدو هشتف اذا هرما غثغت لاقب رد هنسانعم كليا صسغتو شیتفنو هلماظنال
 | لاقي رد هنس انعم كليا 2 هناب رط۰ ل ر هردنوا بوروا هن رب یر

 ) غتفنلا ) هغى هنانسا لرحا برطضلا ملكا لعف وهو مالکلاق تغب

 قشراق بوپمهدا نابب هعشوخ رب یمالک هدننزو رارث ( غاثغثلاو) هدننزو دفدف ||

 لاعفنا ( غالثنالا ) هخدش اذا ثلاثلا بابلا نم فلت ار غلث لاقب ردهنسانعم | قمرا شاب هلنوکس كمالو ىح كنا ( غلثلا ) رونبد همدآ نیلیوس ناشیرپ و

 خلثنا لاق ردهنسانعم كاش امرخو غلثناف هسار غلث لاقب ردیعواطم هدننزو ||
 ( غلثلا ) رونلوا قالطا هلسانت تلآ هدننزو یرجا ( یغلنالا ) بطرا اذا لا |

 | رویغی دوخای رونبد هامرخ هزا نالوا شمالتج بوشود ندنحاغا هدننزو مظعم

 | هلبئوکس كيمو یصف كنا ( غلا ) روند هننالوا شهافوا بوشود هلي ةر |

| 

 ا n سس
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 ) غيلبتلا ) روا قاتا هدینع لفام عج اماظعتسا هروک هننابب كحراش

 هجهدایر تآ و هلصوا اذا هیلا هفلب لاق رد هنسانعم كمردنشربا هدننزو لیعقت
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 ا سراغلا غاب لاش ردلمعتسم هنسانعم قفازوا بودشوک یننکرید نوخا كعشا
 | ینمی هلا هنلب هدننزو لعفت ( غلبتلا ) هبرحق دیزل هسرف نانعب هدیدم اذا
 | اذکپ لجرلا غلبت لاق ردهنسانعم كمنحک بودیا افتک | هللا هتسن هجرادقءرب
 ۱ غلبت لاق ردهنسانعم كمکح تنحو جر لده هعشرا ههنسنر و 4 ینتکا اذا

  ردلمعتسم هنسانعم قوا دتشم كب تلعربو غلب تح غولبلا هبلافلکت اذا لزنلا

 | ؟درخ تیاغب یک زون هدننزو ءارصع (ءاغوبلا ) تدنشا اذا ةلعلا هب تغلبت لاق

  قالطا هرلهسک ناداو قجا ناوق لیو فیفخو روند هغاربط نالوا قشموو |

 1 . لاق ردهنسانعم شروشقلقش راقو میاقجو میتشاط یا سانلا ءاغوب مه لاق رونلوا

 ا ا بشن مارو طاتخا یا وب من
  ردهب رق رب هدنساضق دمرت هدننزو دوه هلی كلاب (غو ) هتحار یا بیطلا

 | | ( هغاب ) ردنداروا یغابلا لیععما ندنندحم ردیدآ هبرق رب هدنسانحق ورم ( غاب )

  ردلمعتسم هنسانعم قلوا بلاغ هدننزو غوس ( غوبلا ) ردیدآ هدلب رب هدیرفم
 ةبنثتلاف ناغابتالو غابتال ماعل كنا لوقت راغا هتسوا یک یمیدنزوت قاربط هکایوک

 ۱  ناق هددوحو هدننزو لعفت ( غوبتنا ) كبلغيام كب نرقبال یا معاف نوغابت الو
 1 بلاغ هنیر 4هسکر و جاه اذا مدلا غوبت لاق ردهنسانعم كملنا هبلغ بوانبق

  قمووا هدننزو دوعف( غوهبلا ) بلغ اذا هیلعنالف غوبت لاق رد هنسانعم قلوا
  یجوقب وا ( غهابلا ) مان اذا ثلاشلا بابلانم اغورب لحرلا غهب لاقب رد هنسانعم

 | هیلغ ناق هدجازم هدننز و عیب ( غیبلا ) ماونیا غهاب غباه لجرلاقب رونیدةمدآ
 | ددلمعتسم هنسانعم قتلوا كالو را اذا اغيب غيب مدلا عاب لاقب ردهنسانعم كما

 ۱۱ (غییبتلا) ردیع-ایدنج و سرافرب هدننزو دادش ( غابلا ) كله اذا لحراا غاب لاق

 | ددهنسانعم كملا لیم یعطق هبهنسنرب ناه بولپسک ندرلهنسنرتاس هدننزو لیعفت
 ٩ لا زد هنماثعم قلوا شروم شراف هنسستربو هب تمطقنا یا افیبنت 4 تغب لوق
  قشراف هنسنر یغدو هدننزو لعفت ( غیبت ) طلتخا اذا لوهحلا ىلع سالا هب یب

 ۱ كلبا هیلغ ناق و طلتخا اذا سالا هيلع غیبت لاقب رد هنسانعم قملوا هدب روش

 | ردلمعتسم هنسانعم قلاغوچ دوو بلغو جاهاذا مدلا غیب لاقب رد هنسانعم
  كناهلس)ضایع ردیدآ هدلبرب هدبرفم هلرسک كناب ( وغ ) رثکاذانبللا غیب لاقب
 ۱ ردنداروا یغیبلا دع ىلع نداهزو *ارعشو یش

 E: RN E UA E E ASAE ۳ ل یخ هند یرلفرح هدننز و هلزلز ( ةغتغنلا ) (۰ هاتلا لصف ه)
 جا رحا
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 ؟هحرد یاصقا تالذک لصا و هریبعت یربعع هنک ملکشو مالک هلبس تحاصف

 هک ردقلوا غیلب هناذب یرب رد هرزوا هجو یکیا برعلا نیبو رولوا یهتنم هعافترا
 ردقلوا باوص هدنتغل عوضوم لوا فصو ردمزال قلوا عقم ه ال یاصوا هدنا

 لئاقلا رامتعاب ینا هحو ردقلوا قداص هسنق ثلاقلوا قباطم هدوصقم یانعمیات

 لوبق"هل لوقم یناو بودا دصق یمارر هلمالک لوا لئاق هکر دقلوا غیلب هللوقلاو

 یرلفرفو فیرعت كتغالب هلیاتحاصفو ردئرابع ندگلنا دارا هرزوا هحوكحهدا

 مالک فیلأت هدملکتم تغالب هکردو یس هصالخ ردحورشم هدیناعم بتک الصفم

 صوصخ هجو هلاح یاضتقم ةحاصفلا طرش عم ه دمالکو هکلمو تردق هغيلب

 لاق رد هنسانعم تیافک ه دنن زو باح ( غالبلا ) ردنرابع ندنفاطم هرزوا

 غالباو ةيافک یا [ نيدباع م وقل اغالبلا اذهق نا ] ىلاعت هل وق هنمو ح راشلا

 هبهنسن نلیریدشتب غالب سپ رلرد هنسانعم لاصیا كم ردشتب هکرولوا مسا ندفیلبتو

 انیلغ تعفر ةعفار لک ] ثيدحلا هنمو رونید هکمردش راو هکمردشت و روند

 خیلبتلایا غالبلا یوذنم یعلاوا نسلاو نآ رقلانم غلبام یا [ انع غابتلف تی

 نيغلابملا نم یا رسکلاب یورو ردشملوا عضو هنعقوم ردصم ےسا هروک هبیج
 ۱ ع غلب سشن وا 4عاج لک هلغلوا دارم سفن دوای تعاجب ا ا

 ا ندهلعافم هروک هنب رسک كنابو رولوا هدنرب دقن كحلو غابتنف هلوقنام عیذنو
 هدصوصخر هدتزو نادس ) غالبلاو ( ه دننزو هلعافم ) ةغلابلا ( رولوا

 ! هغلابم مالا خلاب لاق رد هنسانعم كلبا دهحو دح س ەداي ب وبعآ ریصت اعطق

 هدینزاف هک اب رعم اهيا هیرسک كمال ( ءاغلابلا ) رصقب ملو دهتحا اذا اغالبو
 عراك الا یا ءاغلابلا انلکا لوقت ردمولعم ی رلهجاب رغصو نویف ردکعد رلهحای ۰

 | هباعسو نغ ردسیعج كنهاشو هکر دبفدارسو هدنن ز و تایاشو ( تاغالبلا ) |
 هدننزو هفرغ ( ثغلبلا ) تایاشولا یا تاغالبلا لها علغيال لاقب رد هنسانعم
 ۲ اب غلبق نام یا هغلب الا یهام لوقت ر وئید هکلرد یرادقم كحمدا تیافک

 روئلوا قالطا هتفاو هبهاد هلیصف كمالو یعضو یرسک كناب ( نیغلبلا ) شیملانم
 [نیالبلاانم تغلب دقل ] ام رفظنیح ههحوهلامرک یلعل اهنع هلایمر ةشئاع لوق هنمو ٠

 هنقیامن كتنحم ولرد ره ندرفرط مز تعب غابم لکاتم تغلب تدارا ةيهادلا یا
 هدنبارعا كنوب و ردکعد كدلوا راچود هئدش و تجز هباغلا ةياغ هک ك دلؤا غاب
 ءاي باہعا هلا اقا هرزوا لاح هدلاحره هکیباعا درفم یرب ردزاو هجو کیا

 یا هجو یک نیفلبلا نم و نیغلبلا تیقلو نیغلبلا هذه الثم ردقلوا یراج هنونو
 ردفلوا برع» هلفورح یلبقام و حونفم نون اياد هک ردقلوا برعم هلیبارعا عج

 ی ی ۱



 ۱ سس سس سس سس سس سست

 ٠ | قم اچ بوسشلقی هکعشقی د وخای نوسل وا مارب ند هردغ» روما رکو ناکم
 | هيلع فراش وا هبلا لصو اذا لوالا بابلا نم اغولب ناکلا غلب لاقي رد هنس انعم
 | مدآربو كردا اذاالغلا غلب لاقب ردلمعتسم هنس انعم قتلوا لماک بوشتب نالغواو

 | غلاب هتنحم ةجرد تیابن هک رد هنس انعم قعارغوا هتفشهو تنحم هقاطلا قوف

 هدننزو لضفا ( علبالا ) دهحاذا لوهحلا ىلع لحرلاغلب لاق زدن رابع ندقلوا

 . ندلوعفم ےساوبو هیف غلابمیا غلبا هان لاق رونیدهبهنسن شفلوا هغلابم هدیدنک
 ردقحهلوا لصاو هتیارم هدکلو ادارع هک رونید هیهنسن وا ( علابلا ) ردغ وصم

 شعشايو رونید هنالغوا شعتگیو ةد وملافىعي اغلبم غلب دقو ديجىا غلاب “یش لاقب
 هك ردم ىا ةغل ابو غلاب ةبر اجو غلاب مالغ لاقي یک هغلاب رولوا فصو هدهزیق

 كن هغوق یبا كنبیوق هلکنا هک رونبد هبیا هدرخلوش هدننزو همرکت ( ةغلبتلا )
 | یهو ةغلبتلاب اشر لصو لاق رونلکا هبیا نالوا ولغب هدحاغا نال وا هدنس هئروا

 | كمالویرمسکو یصقكناب ( غلبلا ) رولک غلابنیعج برکلالااشرلا هب لصوب لبح
 غلب قجا لاقب هثمو ردلمعتسم هنسانعم غلاب هدننزو,هرم ( ةغلبلاو ) هلي وكس |

 | نکیآ نادانوقجا هناذق نالفییعب قبل ایف هی اهنوا دیرب ام غلبي هتقاج ع« یا ةغاد و

 | ردغلاب داتیام كتفاج هحرد دوخاپ رد هدقلوا لابو لصاو هنید ارم هلتخةدعاسم

 هب معسن یا امهیف نیسلا مسکیو اغلبال اععسو غلبال عم مهالا برعلا لوقنو ردکید
 هداعتساو زارحا ندنتناصاو انفرب رلب رع ینعی هبجعیال اربخ عم نم هلو وا میالو

 مالک هکرلرد اغلبال اعم“ دوخای غلبال ععس هللا رل هليا عاتسا مالک رم قح هنلوا

 نوسمقج ینوص هکردکعد نوسلوا مات بونلوا افتک | هلبا زمکیدلیا عاقسا روب نم
 مالک شوخانو دراب قج هیلوا نیسشنلد رب روب نم مالک شعبلا دنعو رونلوا رببعت
 یادخینعب هبدیرانیا غلب ذفا غلاب یا غلب هللارما نولوقیو رونلواداریا هدنعاقسا

 یا غلب شیح لاقی و ردذفاو خلاب هلح نالوایرلفیرمش دارم ینامرفو ما كلاعتم
 | ثیبخ كب هليرسك كناب ( غلبلا ) رک ذس اک رونیدهمدآ صفو مغیلب غلبو غلاب
 (  ملبلا ) رونیدهمدآ غیلبو ثیبخیا غلم غلب لجر لاقب ردغلاب هدنتیابن هکردکمد
 ۱  هدرلنو هدننزو یرابح ( یغالبلاو ) هدننزو یراکس ( یغالبلا و ) هدننزو بنع

 ۱ [ ( غیلبلا ) جصف غیاب یایغالبویغالب وغلبو غلب و غلب_لحر لاقب رونبدهمآ غیلب
 | || فری هنک هلیثاسل نایبو ترابع هکرونید همذآ ملکنمو میعف لوش هدننزو ریما
 | هری هنک هئرابعب غلبی عیصفیا غیلب بیطخ لاقب هلوا ردبا اذا ینمارع تیارو
 || ةغالب لجرلا غلب لاقب ردهنسانعم قلواخیلب مدآرب هدننزو هحاصف ( ةغالبلا )

 ۱ | هکردندنسانعم لوصو هغالبهروک هننای هدرئاصب كف ءاغبلبناک اذسماخا بابلانم



 غزب انعءوب عولطلا ءادتبا وهوا تفرش اذا لوالا بابلانم اورو اغ سعشلا

 لاقب رد هنسانعم قمقج بوراب یشید یزآ كن هود غوزیو ردذوخأم ندراطیب
 لاق رد هنسانعم قلآ ناق بورا یرمط هلیارتشب غزو علط اذا ریعبلا با غزب |

 طرشهرونید هرتشبن هدننزو ربنم ( غزبلا ) طرش اذا اغرب راطیبلاو مجاحلا غرب

 هکردهسکرب دلاخنغیزیو ردیعسا سرف فورعمرب هدننزو ریما ( غیزبلا ) هنس انعم |
 ردیدآ هب رقرب هدق ارع هدنن زو ردیح( عزبب ) یدشل وا لثق ه دنس هنتف ثعشا |

 لاقي ردهنس انعم كلا روهظ ىلث اوا كرام مسوم هدننزو لاعتفا ( عازتبالا )

 بببش رده رقرب هدنسانعقروب است هلیصفكناب ( غیتسب ) هلوا ءاجاذا عییرلا عزتبا
 یعض كناب ( غشبلا ) رد رلب وسنم ه اروا رد رلئدح هک ناغیتسبلا دجا انبا یلعو

 (غشبلا) فیعضلا رطل|یا غشبلا | رطع لاقب رونبهرومغب ینسج هلبن وكس كن همج*نیشو
 | یا اغشب لوهحا ىلع ضرالا تفشب لاقي رد هنس انعم قاي ینسج هایسحف كناب

 رطملا نم ةغشب لاقب رونید هینسح هحرادقهر هدننزو هرم ( ةغشبلا ) تشغب
 لاقي رد هنبس انعم قم ردغای ینسح هلی رسک كن همه ( غاشب الا ) ةشغبیا

 هکر ددفدارعو هدننزو غدي هلصف كناطو كلاب ( غطبلا ) اهشغبا یا ضرالا هل شبا
 | یبا هدننزو ذغتق ) غیغبلا ( غدب ینعع اغطب ةر ذعلاب غطب لاش ى دنلوا رکذ

 ر دیس هینب رغصم ن دنآ ( غییغبلا ) رونبد هبوبق نیقب یب وص یتعی قج هصق
 ادع هدر كحجید یدنرکس شابرم قر هیعشلقارا هسکپ نالف رلب رع هک ردندانعمو

 سا وه و اغبیغب تدص لوقت روند هکیک زوم كکرا غییفبو, رید اغب يغب اقلط
 ناوارف ىبوص لوق ىلع كلثغجر هدنساضق هنندم هلاه ( ةغبيغبلا ) نيعسلا ءابظلا
 هب یوبن ترشح مارک لآ ردراو ناتسلخ رفاو یق هدنفارطا هکردیدآ هعشجرب
 رد هنسانعم قمانیق ناق هدندب هلدیدشت كنيغو یصف كناب ( غبلا ) ردصوصخم

 دهودثاکرا كچوک هلیعف كناب ( غبلا ) جاه اذا لوالا بابلانم اغمدلا خب لاش
 غب غب هک ردهباکح ندنسم هرک وک هود هنوکرب هدننزو هلزاز ( ةغبغبلا ) رونید
 نیر لوقت رد هب اکح ندنشیا دلروخ كن هسک نالوا هدوش واو ررک وک كر هد

 عیغب لاق رد هنس انعم نلیکح بوصب هلق ایا هغیش ومونلا ق هطیط یا هتغبغب

 | سا ) خيغبملا ( مه وو مهساداذا شيجلا مهغبغب لاقبو هئطوو هساداذا طابسلا

 | لجر لاقب رونبد هلک یجدبا شرومشراق یزوس ربو یب هنسنرب هلیسهینب لعاف ||
 ۱ مسا ( غبغبملا ) روند هم دآ نالوا ردیا تع رسو هلجم تیافبو طلخم یا غیفبم |[

 | غبغبم برق لاش رونید هیهفاسم نیقی ردژاج هليسهبنب لعافو هلیس هينب لوعفم ||"
 هنرکونامز كرك رد هنسانعم كيشفیو كعشريا هدننزو دوعق ( غولبلا ) بیرقیا |

 ین حس



 لاق رد هنس انعم قل وا راتسب هن اولا اياد هد زو هغالب ( هغادبلا ) |

 ۱ r E ES a قفس

 ردندنیعبات اذن زو یاس یعانیلا بهو لس ردیدآ قجو

 * ةزمهلا لصف * لیلا باب ي

 لوق ىلع ردیدآ عضومرب هدماش هل الث تاکرح كنرمهو هلتفاضا ( غابا نیع ) |
 ردیعما كنتلیا هقر هلا دادغب غابا نيع هکیدید یشایر ردعقاو هدنشس هقر هلبا هفوک -
 ردیعا هیحات رب نات روام» هدننزو اا ( نایغرا (

 ٠ اضعبو هلبن وكس كن هینائو یصف كنالوا یاب ( *اغیبلا ) (» ةدحوملا *ابلا لصف ۰)
 رد رلکدید ن ناعاباب هلش رحم هدنکزت ردیعسا تكشوق لشد هنوکرب رولوا ددشم هنا

 ۱ ۱ دۆ فورعمرب میلعت لباق رولوا لشو یرثکا رارید یطوط هدیسراف ر
 نوحیدلوا یب هب یناسل ردیبقل هل رعاشماد یعو رضا رصنن دحا ولادبع ج رفلا وا

  روهظ بودبا هبلغ ناق هدندب هلیصف كنهثلثم ىاثو كناب ( غئبلا ) رلیدلیا بیغلت
 ۱ لاش رد هنسانعم قلوا هدول آ بوشالب هرادرم هلددتهف ( عدبلا ( روند هکلیا

 | دعقم یک قازبقو رمفلاب غد: لاقب اذکو عطلت اذا عبارلا بابلانم اغدب ةرذعلاب غدب

 ۱ 1 روند هک هدولآ هدننزو فنک ( یا ) روت هکع رو كره روس هرزوا

 | رونید همدآ ولتوارطو با یدوحو شوخ یلاحو نوسلوا یونعمو یرهاظ |
 | سيق ندناععاو لاوحالا ةنسح ناما یا نوغدب مه لاقب روند نوغدب هدنعچ |

 | هدننزو غدل ( غدبلا ) یدیا هدزناب ز هلکنا هدنیلهاج هکردیبقل یرقنلا مصاعن

 ۱  بابلاساغدس زوللاو زوجلا غدب لاقب ردهنس انعم قمریق هنس والثم مدابو زوج
 ۶ روند هبهسک نالوا رلهتسب هنباوثا اند لب رسک كنب ( غدبلا ) درك اذا: تلافا 1

 دجا ( غدبالا ) هاف "یراخیا غدب وهف سماخلا بابلانم ةغادب نالف غدب

 ل كنماکنه قلولناق ید هدشنزو ذغنق ( غزربلا ) ردبدآ عضومرب هدننزو |

 | بابشلا غزرب هپسآ رق لاقب روئلوا ریبعت ها یی قاوق RE هنطابشنو |

 ۱ ۱ ) عوزربلا ( روشید ه واناق ولد جک قصع یس هدوک واط هنناو هطاشن یا ۱

 | رونید هولناقولدولط هننا هدرلنو هدننزو ساطرق ( غازربلاو ) هدننزو روغصم

 || هغر لبسي لاقبرون.د هرابلاس ناقا ندرغآ هلیئوکس كنارو یصف كلاب ( غربلا ) |
 اغرپ لحرلا غرب لاقي رد هنسانعم كلا هفرتو منت هلنیتف ( غربلا ) هباعل ىا

 ۱ | دوعف ( غوزبلاو ) هلن وكس كيازو یصف كناب ی ا ) ماذا عبارلا بابلانم |

 ۳ لا رد هتسانعم قلب هل فغوط :زوته لوفلع قغوط شنوک هدننزوت |
 ےس سا کس - — 



V۳ 

 | هنسایبقلیذه هکر دنغل هدنظفلعزاو هلرسک كنهمجم یاز ( عزابلا ) یکیراکدید

  ۱ییدلیا مظن هدنن نایب ینرارف ندنعد كنيل ذه بیصخ هک ھنن ردص وصخح
۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

 هدهق مهیا تاقا * مع زابو ورت ىب تفرع ال « ردشلوا دراو هدس وبشا

 ندق اربطو هکوبا هدننزو باصم ( عاغبلاو ) هلیعف كنفو كناي ( عغيلا ) » دوق

 هیت هدننزو لعفت ( عفیتلا ) لتلایا عافیلاو عفیلا تولع لوقت رونید هبهبت
 هلیكناي ( عوغيلا ) عاغيلا دعص اذا لحرلا عغيت لاق ردهنسانعم قمقج هکوباو

 كناف ( عفابلا ) ةعنتمیا عوفب ةنکما لاقب ردعفب یدرفم رونید هرارب كسکوب
 یعجب عرعرتمیا مفای مال لاش رونید هنالغوا یحاص لابو لای شعثلب هبرسهک

 هئاوح پراقتم هنشاي یعرکیو هدننزو نابثک ردنامش و هدننزو هبلط ردهعش |
۱ 
 عف مالغ لاشو نغد عفوم قرهلوا ندنس هغیص عفبا دوام نا عش رونید ۱

 عفایو عمجالو ینبالو.اضیا ةكرحم ةعفب مالغ لافو رولک عافبا ىعج كنوب هکرحم ۱
 نیعرو ردیعما یسرف كنهبلاو نالوا یردارب كورعن ةدوسونبو ردیدآ عضومرت

 یعفایلا باهشن حریم ندیاصعا رد عسا یردب كن هلیبفرب بعشنم ندنس هلیبق ۱
 ردتعاجر ندنس دح ) نويعفايلا ( ردن دحم ماع نب عفایو ردد هلیبق لوا ینیعرلا ۱

 بابلانم اعش لبجلا عفت لاق رد هنسانعم قمقج هکسکو هدننزو عفن ( عفیلا ) ۱

 اذا مالغلا مش لاقب رد هنسانعم قعشلقی هنشاي ی رکی نالغواو هدعصاذا ثلاشلا |ا "

 مالعلا عقيا لاقي رد هنس انعم مش هل رک كنه زمه ) عاش الا ( نرشعلا قهار 1

 عسو( تاعف ايلا) ردنکد لمعتسمیلعاف مسا ندیعابر یتعی عفومال عفاي وهفمشب یتعع ا "
 رونلوا قالطا هلاوحاوروما ندا بولغم بوصب یتبحاص بولوا جراخ ندنقاطو ۱ ۱

 لاقیرونید هرلغاط كسکوب كبو قطب)ف اهنم بلغو یلعام یهو تاعف ایروما لاقب |
۱ 
۱ 
| 

 ( عفیم ) رونید هنضرا كسک وب هدننزو هلحرم ( ةعفيلا ) عش یا تاعفای لابج |

 رد حرم یکیا یر هلام هکرد هدلب ييا هدنلح اس نع هلبعف كريم ( هعنیمو ) |
 تیاور ندریبح ن لس هکر د هسکر ندثيداحاة اور هدزو دج ) عفیا (

 عالكلاوذ روك ان عقباو یعالکلا دبع نب عبو ردهباورلا فیعض نكل ردا |

 هدننزو عنه ( عنیلا ) ردعفیسا دوخاي عغيمس یعسا كروک ان نبا لوقیىلع ردرلیاحع ۳
 كلک هم روش ود هلغل وا شع هدننزو عوحر ) عونیلاو ( هلی كاي ) عنیلاو 0( ۱ 1

 هفاطق ناح اذا ىناثلاو ثلاشلا بابلانم اعونیو اعتب را عنب لاسقب رد هنس انعم زا

 ( عنایلا ) عنب ینعع را عنيا لاقي رد هنس انعم عنب هلرسك كنز ( عانيالا ) |

 هشم شلواو شغوکو ةرملا دیدش یا عناب مد لاقي رونید هبهنسن یزرق كب |
 ( عینبلا ) يک بععو بحاص رولک حب عج كمنب ماا یا عارب لاقب روند کک



ِ 

۱ 
۶:۷۲ 

 م رالا نب عیشو ردندثلاجر يسهلببق ناودع رکب نب عیش و ردپع"ا یردب ردندناور

 برضی ( عيش ) ردندنسلیبق غل هدزا نب عیش و ردندنلاجر یمهلیبق نوبرعشا
  r OESهع هکرد رذن [ 
 هروزمرلهبعش لوا هکر دیعاجج كن هلیبق هراق نوهلا نب محلع نب عثباو ردندنس هلیبق || ٠ |
 رونید هنارفعز هلیعف كلادو كنءنمه ( عدبال ) رولوا عمق هدنآو یهتنم | ۱

 یټ رق عونرب هقشبو رونید هبوراد یرلکدید یناق شادرق ییاورونید هنبوچ مقبو || |
 ا اود هرلهراب هلکنآو بلح ندنسهرب زج یرطقس نانلوا بلج ربص هکردیعسا غمص |
 ندانح لوق ىلع روتلوا غبص بایت هلیاشخا هکردیعسا رعشربو رونلوا برکونهدر  ۱

 ردبدآ عنصومرب هدننیب ربیخ هللا لدف هدننزو عیب ( عیدب ) ردبعا كشوقرب و |
 ) هک ردیتسا یداو رب هلاصف ( ناعدب ) ردیدآ هب ربرب نیمرطا نیب هلاصف ( هعدب |
 نینح ردراو ی رلدصسم رب كني رلترمضح ایاصلا لضفا هيلع ءایبنالا ماما هدن آ |

 سرفرب هک عودیمو یدبا نزاوه تارمشح رکسعم ر وم ؟یداو ه دنسهورغ

 عادبالآ ) یدلیاتبث هلاهیتص یاپ ینبم هنمهو یرهوج ردهلبا هدحوم یاب ردیمسا (
 دام هکرد هتسانعم كلبا مازلاو باجا هنبقن یدنک کما ج هلیرسک كنءنمه

 هسفنیبع جا نالف عدبا لاقیردکلیا مازتلا هلک روس بیط نوجا كمریک همارحا
 لاقی رد هنسنانعم قمای وب هلا روکذم عدبا ییهنسن رب ( عیدیتلا ) هبح وا اذا

 ه دنن زوباص-( عاربلا )عدیالاب هغیص اذا هعدب  2Fروئید هشماقو رونیدهنکحوب

 هنوک رز هدنزرط كنيس یروبس عاربو ردهعارب ی ردرفم هسانعم بصق

 ققروقو ردب رلکدید زایوا ردبا ینوشوا ه زوک ه ز وب هکرونید هکنیس قفوا

 نش وا هزوب ید وب هلنبتعف ( عربلا ) رونلوا قالطا هبسک نابح
 لاقب رد هنس انعم قلوا ققروق رولوا ردصم عربو رونید هکنیس یرویس ولردرپ |

 ا هدننزو هعارب ( فعاریلا ) انابحیا اعرب ناك اذا عبارلا بابلانم اعرب لحرلا عرب

 روئلوا قالطا هیسک نفع و قجاو روند هشماق هنادر ردید رغم كعارب وقورقق 

 نالوا ریبعت دو و هغلزاسو روند هنشوق هدو رونلوا قالطا همدآ هره زیب ۱

 ردبدآ عضوم رب ص وص هنس هلببق هرارف ہلتاڪف ) هعر ( روند هل هشيم ۱۱ ۴

 ) هب وقروق هدننزو روبص ( عوربلا ) رونید هب یغازوب هدننزو عرز ( عربلا |
 عرفلایا عوربلا هذخا لاقب رلردبا لامعتسا رضث لها هکردههدر تغل نکل روند ا 

 || هدقدنآ هنسنرب هنب رب یر یرلفاشوا برع هدننزو راثرث ( عابعیلا ) بعرلاو
 ۱ ۷ | هرلقح وح هدننزو دف ( مب ) ردلکد راج. كليا روسکم یتسای كنوب راردبا ماکت
 | 2 كسرف لها رلردبا رجز ندنلو انت كنهنسذ رادرمرب ردرازآ هلک صور ص

eیرلکدبد  
 اب دمج تن
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 رد هرزوا یصاو (عباهلاو ) (" عاهلا ) رونیدیدعاه رونید هصرح هوس نالوا

 عاه لج ر لاق ر ونید همدآ نالوا ناوناو فیعص بولوا قق روق رد واقم کلوا
 هص رح ءوس نالوا ه د هسک فرع یک هعیه عاهو فیعص نابح یا عبا عیاهو عال

 هدننزو عیب ( عیهلا ) فعن ع» صرحا ءوس یا عاهو ةعيه هب نالف لاقب ر ونید |

 عبارلاو نالا بابلانم اعیه عامو عیب "یثلا عاه لاقي ردهنسانعم قلیاب هنزو ر .

 رکذبس اک یک عوبه ردهنسانعم قلوا ققروقو ضرالا هجو ىلع یعی طا اذا

 قععوقف یکاروزو باذ اذا صاص رلا عاه لاقب رد 4: سا دعم كع را نوشروقو ۱

 لاقي ردهنسانعم كءرونک هب وص یهودو عوب یعع لحرلا عاه لاقب رد هنسانعم

 فعضو عاج اذا لحرلا عاه لاقي ردهنسانعم قمقحآ و اهدارا اذا ءاملا ىلا لبالا عاه ,

 بلقو ص رح عم افیعنم ناکاذا لحرلا عاه لاغی ردهنشانعم قلوا صیرح كب هللاح

 :لعفت ( عیهتلا ) ترج یا عاها تعه لوقت رد هنسانعم قمارغوا هنسیدنفص

 ( عویهلا ) طسنااذا ؛یشلامیهت لاقی ردهنسانعم قلاب هنزوب رب هنسنرب یخدوب هدننزو

 لجرلا عاه لاقي رد هنسانعم قاوا ققروف هلناصف ( ناعیهلاو ) ۰ دننژو عوجر
 ر دندنیعبات ناعاه نی حرمشء ردنداعما ( ناعاه ) نيج اذا اناعیهو اع ويهو اعیه

 رد هکر ندهثیخ ون ناطیسشلا نب ناعابهو ردندنسندحم ناعاه نب لثعح و

 هدننزو باثک ( عایهلا ) لظ» یا عیاه لبل لاقی رونید هبهصکوک ارق ( عیاهلا )
 هدننزو دعقم ( عیهلا ) ةعبرس یا عال عابه حر لاقی رونید هراکزور نسا كاج را

 :,( هعیهم ) رولک عباهم یعج نیب یا عبعم قب رط لاقب رونید هلوب قجاو لوب " 
 هاش جاجح هک رونید عاص وم شف راعتم هل یسا هفعح هدانا نیە رح هدنن و هع رقم

 لج ر لاقب ر ونید همدآ راکتسو رتاچ هلیسهینن لعاف ما ( عیهتلا ) ردیناقیم

 | ( عاملا ) رونید همدآ ندبا ینوشوا بودیا تعرمس هه رکو رشو/ راج یا عیهتم | "
 قلاب هب زوي 7 همست ر دزو لاعفنا ) عابالا ( ردەنسانە 228, هلع كيم ۱:

 طسناو یرح اذا بارمشلا عابنا لاقي ردهنسانعم |

 رونت ( عونیلاو ) هدشزو روبص هللا هبقوف ىا ( عوتیلا ) (۶ ءايلا لصف »)
 هکر ونید هنابن نالوا عطقمو قرحو لهسم یعیبط بولوا ولدوس اقلطء هدننزو |

 هبعال ۲ مربش ۱ هکردنابن هنوکیدب یروهشم ردقوج یعاونا رونلوا ریبعت نکلدوس |
 ردناس ی رکدید تشکهب ۷. رشع ٩ ناو ر زام ه هناد وهام ٤ اشنطرع ۲ ا

037 : 

 طسسب هدهیبط بتک یفرانازواو ,جزع ین رلحصم ینعی هلب رلقب رط راتابن وبشاو ||
 هکهتن ردتفل هددلیعدقت كنات هدنویو ردکلهم هسیا .شلوا لامعتسا ه ر زوا یرلکدلیا |[

 هک دز ندنبعبات رارد ید عيا هدشنزو ریز ) عش ( ی دالوا رکذ هدنلع
‘OAT 



 رونید هکلی رکا نالوا هدنتماق تكهدآ رب هلادتحف ( منهلا ) عضخ یا عنه م وق

 ۱۱ بابلانم اعنه هتماق تعنه لاقب رولوا ردصة هدانعهوب و *نسا یا عنه هتماقق لاقب

 ۱ ققج یرلشاب ی ز وماو تاکوج فرط یغاشا كنوس كنهودو تعا اذا 1
 و 4 عفتراو هن رم ردا اذا ریعیلا عنه لاقب رد هنساتعم قاوا ققلاق یشاب و

 لزق هکر وند هغلوا هرزوا روک ذم فصو ینو كم وهآ كلذک هکزاح فرمئاو
  رولوا هصق یرلنوب كنعهق لزق ار ز نالوا هدنسنح قتمارق زولوا هدنب وص
 هکر ونید هبک ار لوشو رونید همدآ نالوا نح یماق هدا زو رجا ( عنهالا )

 | لئامیا عنها بک ار هلاقب هلوا ردبا نالبم هلوص هغاص بویلوا تباث هرزوا ربا

 | *ازج ( هءاعنهلا ) رونید هقبتع دلو نالوا نده ءاسنو الاعشو انیع هح رمی

 | اهقنعق ناک اذا *اعنه ةماعن لاقي ارونید هنشوق هود نالوا یاقرو هدننوب هدنزو

 .( عانهتسسالا ) ة ریصق یا ءاعنه ةكا لاقی ر ولوا فصو هیت قجلآو ءاونلا
 سكت اذا لج رلا عنهتسا لاقی رد هنسانعم قاوا رمدکنمو رتاف ندباوح هسکر
 ۲ صرح نالوا رزوا مث هجو زواج یدح هدنن ز و عون ( عوهاا ) باوچن»

 هد هلع كناه روئید هکلنشدو هدشاو صر لا ءوسیا ع وههیف لاق رونید دمهط و

 رد هنسانعم كلا تفخ هلقلرسربص هد هدامرب و ةوادع یا ع وه امهنس لاقی ردتغل

 ۲1 ع رحو هئطخت ینسهخە نزح ح راش ع رجو فخ اذا اع وه عابب نالف عاه لاقب
 ۱ كلبا موجهو هلج هاب رزوا كارب یر سا عوهو ردشانا بی ومفآ یغاوا

 هلبتعیمط زسغلکنو بونولاب اوه اذا ءب ىلا مهذب م وقلا عاه لاقب رد هتسانعم

 ءاقاذا لوالاو عبارلا بابلانم اعوه ع وب و عاب لحرلا عاه لاقي ردهنسانعم قععوق
 "هدشننزو باغ ( عاوسهلاو ) هد زو عون ( عوسهلا ) فاکت ربغ نم
 ن ( عاهلا ) ر وئید هفنصوق رد رلسا هدننزو هعوعرش ( ةعوعيهلاو )

 ربنم ( عوهلا ) صب رح یا عاه لحر لقی روند همدآ صب رح كب ِ واق

 , هدای رفو وبرغو هب یتلغج نالوا هدکنج ه دنا ز و حاب صم ( عاوهلاو ) هدنن زو
  مسا كنهدعقلا ید یرهش ندهیرع ر وهش هدا زو بارغ ) عاوه ) روئید

 . ( عوهتلا ) یک هب وجا ر ولک هم وهاو هل كناح ر واک تاعاوه یعج ردیعدق
 ۱ هفلکتاذا قلا لجرلا ع وبن لاقب ردهنسانعم قصوق هللا لع یاروز هدننزو لموت |
 ةنأبق یا لک | ام هتع وه لوقت رد هنسانعمقهردصوق ه دننزو لیعش ( عب وهثلا ۱

 3 . عقروف نالوا ع وسم ندنفرط نشد ( ةعیاهلاو ) هلیعف كناه ( ةعيهلا ) هاا

 ۱ ةعیهلا هنتشافد لاقب رولوا ضراع هشیدناو فوخ هنو رد ندن 1 هک رونید ها زاوا

 هلاح قمضو ندب فتو ودعم ی و كنم E يذلا توص)ا یا ةمباهلاو

۱ 
 ہےکہ ف یہ ےک“ ےک سیاسی ۱

 EE ےک ی ےک ےک ےس ےک ت .. ےس ےہ سس تح ےک
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 یتدو هدنن زو مدح ) عیب ا ( 5 هنسانعم عیرس تومو ردیدآ ره رب ه دنزو |

 حبه عذ لاقب و یولا تولا یا عیملاو مبملا هذخا لاقب روند هعب رس توم ۱

 لاقب رد هنسانعم كمروتسوک قلا ةعنماوم هدننزو لعفت ( عمهتلا ) عیرس ىا

 رد هنسانعم قلوا ريغتم نول هدننزو لاعتفا ( عاقهالا ) ىكابت اذا لحرلا عمهت |
 ( عقمهلاو ) هدننزو قلمز ( عقبعلا ) ربغت اذا لوهحلا "انب ىلع هنول عمتها لاقب |

 هلرعث مان بضتنو رد هعفمهو هعفم ینوم روند همدآ قجا هدسنن ز و طبلع |

 لوشهدننزو ساع ( علم#ا ) رونید هنشم كنبرلحاغا هشيم كويب لوق ىلع هنشع
 قرهصبكبكب هرب بودارب یعدآ کیا ندنکل هدنور هکرونید هیسک هدنورو تسح
 افوو رهم هدنتلبحو رونید هراک هلیحو ثییخ یهراب ودو روند هدروقو هلوا رروب

 روند دود تاکرا هدنورو روند هسک بشم كلفو نولتم نایلوا رثا ندتقیفحو 8"
 هکر ونبد هنسوتروا زوب لوش هدنزرط یرلهص كناوسن هدننزو ذغنق ( عبنهلا ) |

 | ( ةعبنهلا ) را رونئوط هب رازوب رازبق كجوک ر ولوا شملکید ندنسپ رقوب | ۱
 هحشاوب ندشیوروب یرلکدید هلباه هک رونید هشیوروب هنوکرب هدننزو هحرحد |

 1 هر ) هعنهلا ( ردشپ ورو را هیبش هنس رو نالئرمص وه یا هک رولو

 لزانم هعنهو رولبصاب هنف رط یغاشا كننوس كنهود هک رونید هاغع ولردر هدننزو

 | كنروص ازوح رلنوب ردنرابع ندبکوک شب یدراو هرص هک ردیعسا لزنمرب ندرق
 شعبلا دنع ردهدنن روص د رقم مال لح شمل زای هنسر هنیع ردءقاو هدنزوما لوص | 1

 ردنرابع ندبکوک قارب یکیا هتفح عقاو هدننب ه وبقم عارذ هلا ازوج ه دناشهک |

 لوا راربد یخد دسالا عارذ هکر دراو بکوک نکس رونب روک هدننروص سوق دوخای

 | هعقه دوخاب رارد هعنح هبکوک یا نالوا زوکم ه دن سهضبق كسوق تروص

 رد رادقم یب وب یععاقرب یراهنایم ردعقاو هدناشکهک هکردنکوک قارا کیا هدنبقع |
 | ردنرابع نییکوک ناد جوا,رونلواریبعت اص هدنساذح هفته رک لر لا 8

 روک ذم یافت ی رلکدید هعنح ( عونهلا ) هلرسک كنا روئید ةاسيح هنب رب ره
 ی هتسنر هدننززو عنم( عنهلا) ةعنهلاب موسومیا عونهمربعب ,لاقب رونید هبهودشلصاپ

 تبسو ینباک كلبا ردهنسانعم كکوب بوکا یک رارص بورود هرزوا یرب یر
 .اعنه *وشلا عنه لاق یک كکوب بوکا هنب رزوا یر یرب یراقوبج كحهر وا

 | كنهعنح لزنم نانلوا رکذو ضعب ىلع هضعب ینئو هفطع اذا ثلاشلا بابلانم |

 بولیکا هنبززوا كنبرب یرب رلبکوک نالوا هدنآ ای وک هکردند انموب یی بیس
 اذا هل عنه لاقب رد هنسانعم كليا عوضخو عضاوت عنهو رارد هدننروص شل راص _
 لاقب رد هنسانعم عضاوتمو عضاخ هکردیعج كعناه هننزو مکر ( متهلا ) عضخ

/ 

۱ 



 أ دارم هکه دی قلزسربص بولیفص یلق هدنمکنه تایلب و بثاصم هلغل وا تبرشم

  كنهعماه ) عماوهلا ( رطام یا ع باس لاق ر واد هدولوب 'نديل نالیشس ۱

 ند هضراعر هکر ونید همدآ كنت یس هلصوح هدننزو هرم ( ةعلهلا ) ردن ریسفت

 لاش هلوا رسا بارطضاو شالت زت بودا قلزس ربص نامه ندقلحآ دوخای

 هد نا

۹ 

4۸ 
 هم سس ا ج - ما س 7 ل ن س

 ۱ هلن كب ل وق ىلع هلوا لیخو تهان ضی رح هلام عجو بودا عزفو عرح
1 

 ؛ رونلتباکش مدیمد ندنننحو تر هات بودا بارطضاو شالت هدروهظ هيا

 أ روصصلاوا لامل ا لع حشو ص رح و رشلا نم ع زشناک اذا عولهلحر لاقب ردهسک نالوا

 ! يب كنتيآ [ اعوله ناسنالا قلخ ] هروك هنن ايب كحراش بئاصلایع ربصبإل
 ۱ 1 كع وله راه رک تیآ 1 اعونم ربا هساذاو اعو یح رشلا هسماذا 1 نالوا دراو

4 

۱ 

 رونید هنویزو فیعض هدننزو ردیح ( علیهلا ) رونید هناوبحو ناسنا كاجو

 | لک هلا ىشان ندنعبط طاشنو تدح لوق یلع صیرح هلرسک كناه ( ةعاولهلا )
 | ةدحروقنوا صیرحیا ةعاوله لحر لاق روند همدآ رطاشو روذن نص هحوآ
 ۳ ری دف نالزا دافتمو, مار لان ینذلفا ولفت و ورو تصحو اطانشتو
 3 ( علاهلا )ناعذمو ةدیدح ةعيرسىا عاولهو ةعاوله ةقان لاق رونید ىد عاوله

 3 ءاه ( علهلا ) هینصف میرسیا علاه ماعن لاقب رولوا فصو هنشوق هود كروب
 ۱ ینیدو كکرا هدنننزو هاو سا هللاه ( ةعلهلاو ) هلا هددشم مالو هروسکم

 ۱ هدننزوهحرحد ( ةعولهلا ) قانعالو یدجیا ةعلهو علح هلام لاقب رونبد هغالغوا

۱ 
۱ 
۱ 

3 
 ۲ تسح هدننزو رهوج ( علوهلا ) ای رس میهسیو عزج ناك اذا ةعله لجر

 3 ] لیرج ( عابلهلا ) عرسا اذا لجرلا عوله لاقب ردآ هنس انعم كم روب هلتع رس
 | رونیدهنککرا كنب رکولقوا لوقیلع ردبسا روناج یجرب كحوک هنوکر هدننزوو
 ۱ .یا ( عتمهلا ) ردشلتا اطخ سراف نا هدنوب رد هللا همجحم نالوا باوص دوخاپ

 ردللعف ینزو رونید هنشع كنب زاجخ رصث ما بضنت هدننژو رفصع هللا هيقوف
 ؛( عسیمهلا )ردلکد نمم عقم هلفاقوو ردذوخًمندنسهدام عنم اربز ردلعفه دوخاپ
 هلوازهرونک رب ینسهق را بوصابی آ هسک هکر ونیدهمدآ دنمروز لوش هدننزو عدپس

 نالوا نم كلءو رونید همدآ نوزوا كبو عرمهبال یوق یا عدیس لج ر لاقب
 . هدننزو دوعق ( عوملاو ) هدننزو عن ( عملا ) ردیعسا كاب ردب ءابس نب ريح
 . لاق رد هنسانعم قغا یشای زوک هدننزو راکذت ( عامهتلاو ) هلئاصف ( ناعمعلاو )
 عدلا تلاس اذا لوالاو ثااثلا بابلانم اعامعتو اناعمهو اعومهو امه هنیع تیمش
 | یرومغی هدش ز و فنك ( عملا ۲ لاس اذا رحشلا ىلع لطلا ع لاش اذکو

 لفیص ( عيهلا ) ةلایس یا ما ۳ ۱ تا رک لاق Es هش يجت ۲ ب وب

 ج
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 لاقب رد هنسانعم كلنا عنم ندندصقم یهسکرو ریطاو فرمشلا ا 2 هدعقا |

 لاقت رد هن انعم ,قعثا ب ورکوح ی هقا روغوبو هعنمو هدص اذا االف عقنها

 قمت وط نوکر بروبلاص نوکر هیصیاو اهادستو اهبکرا اذا ةقانلا لحقلا عقتها

 هنسا راقلطم و هثنخاو هد واعف امو هنکرت اذا انالف یا تعقتها لاق ردهتسانعم

 قلب وا راغتم نولو هل دواع اذا "یشلا تمفتحا لاق رد هاش كا ٽ د واعم ۱

 اذا لحرلا عقعنا لاش رد )اتم ن ۳9 نراقو روکو بویلن وز ندقلحآ

 نوکس بوراو هنتلا جاغا ىع ناویح هدنزو عوجر ( عوکهلا ) صجنو عاج
 ثلاثلا بابلا نم اعوکه رحألا ثح رةبلا مکه لاقي رد هنسانعم كلا روضحو

 كمرودکوا هودوماقا اذا لحرلا مکه ل ردهنسانعم قلوا ےقمو نامطاو نکساذا

 لاش رد هنسانعم قععب /یسوکارف هصکو لعتس اذا ریعبلا مکه لاق رد هنسانعم

 لاق رد هتسانعم قوا نامهم اکیا همدار و هلودس یخرا اذا لیللا مکه

 لاق رد هنسانعم یقعابق 9 ۵ 0 هرزوا زوو ىس امدعر :e لز اذا م وقناپ نالف مکه ۱

 ردهندانعم ینصهنی ه رکن :دفدلوکوا یکک شذخكناضعاو بکا اذا ضرالایلامکه

 هک یقجا هد ز زو سس ) وكلا ( رب اام لعر سیکنا اذا هم طظع مکه لاق

 ندهد E: EN روغ وت ك هک , رود كب هان لوش هدنن و هد رف ) ةعكهلا ( روند

 نم رخ رتدم» تاک اذا ANE غار لاش هلو ایننلکشوک بولوا قلاص یدوجو ۳

 لاقن ردهنسانءم كالا شالئو عزج بودبا قلزسربص هلنیتعف ( مکهلا ) ةعیضلا |
 خدا

 كلا للاذت و عوشخ یخدو هدننزو ل اعتفا 7 عاكتحالا ) عشخ اذ لجرلا مکه |

 هعکتها للقب ردفدای هدل وا یانعم هلاعاقتهاو عشخ اذا عکتها لاقي ردهتسانعم |

 هم ا روند هتنلع تشک وا هدنزو بارغ ( ع اکھلا ) هعقتها ینعم

 تعثلا دعي مولا یا عاکهلا ینذخا لوقت رود-هب وه وا راک هرطهادقلنغرو و

 طب الع ( عبالهلا ) ةوهشلا ةربشک یا ىع اكهلا هنمو روند هعاج توهشو
 همایطو روند هیسک نالوا سکانو هبام ورفو مئل یلاذو یربا یسهثح هدننزو

 طاع( عبلهلا )رددا كلحرر عبال»ورونلوا قالطا هدروقو رون دهیسک صب رح

 حی رس هدنن زو سلع ) حا ( رونید همدا صیرح هرشو لکا یندو هدننزو |

 نالوا زواج یدح هلنیتصف ( علهلا ) ردنغل هدنظفل عمره رونید هم دآ ءاکبلا
 سی رح هدننزو درص ( علهلا ) عزجلا شحقا یا علح هب لاقب,رونید هفلزسربص |

 ندنعوقوهمرکو رش هکرونید هیسک لو هنوز روی 1 عولهلا ر رونیدهءدآ

۱ 

 اف رد هنمانعم كاا عوشخو لذو عر میترا بابا يا 1

 مس سوق تسلیت اس کا حصم بس تم بس ی n ا س

 ی ات نیست سبب e miner ا

 ٠ ۱ هدنن ز و لاعشا ) عاقهنالا ( سغناذا لوھ | ءان ىلع هن و) عقتها لاق رده: انعم



 ا e a e e vm تست سموم ی سس بس سد هد و

  ولتماسح بولوا نوزاو روند ر قوجو رد هثسانعم هتک تعاجب هدنزو
 | رد هنسانعم قعصوق هلید دشت كنيعو یضف تكناح ) هعهلا ( رونىد ةمدآ نامزد

 | كرلاه ( عه عه ) ءاق اذا لوالا بابلانم ةمهلجرلامه لاقب ردتغل هدنسهلک عوه |
 هلنوکس كفاقو یصف كناه.( ةعقهلا ) ردهباکح ندننوص كنهسک ندا ق هلی |

 | كلب هکروتبد هناشن نديون: هدنزرط هرئاد نالوا هدنسب روقرا كنسکوک كنا شعب
 | شلوا هدنرکوب هکرولواهدنرب نانقوط یس هدکوا كيکار» لوق ىلع رونلوا رپهعت |

 عقاو هدننای لوص تن ضعب ی ردنا ماشت هلکنا یراسزاف برع رولوا |
 ثیح وا سرفلا روز ضرعی ةراذ یه و ةعقهلا مستال لاقب روند هب هعمل ضايب

 | ندرق لزانم هعقهو رسیالا هبنحق ضابب ةعلوا هت مشت سرافلا لج ر بیصت
 | ندبکوکوا هدنلکشینیآ جاسیرقو ندنرازوما كننروص ءازوح هکرددآ لزندرب
 ۱ ( عقهلا ) رولوا دتشم اوهرح هدنماکنه ییدلبا عولط رار هلیا رجف ردنرابع

 | عق»> لاش رد قعع) هر یددد هعقه دارم هکرد هنسانعم قع: غاد هنا هدنن زو عقن

 | ندهصغو مغ هناسنا هدننزو بار (عافهلا )اوك اذا ثلاثلا بابلانم اعقه سرفلا

 وا مهنم ةلغغلا ىا عاقهلا هذخا لاقب روند هتلفغ نالوا ضراع یثان ندضمراپ
 بویمرووایرغوطهدساح هکروند هیسک لوش هدننزو همه ( ةعقهلا ).ضرم

 «اکتالا نرم رثکم یا ةعقه لجر لاقب هلوا رروتوا كر هنکیوس بولک ناي یرثکا |
 رهاظ هدقدنقوط هب هنسنرب علق هدننزو هغيه ( ةعقيهلا ) موقلا نيب عاجطصالاو

 یمادصه هنس یروق رخار یهنسن یروقرب دوخای ردهباکح نت نالوا
 | ههنسنر هلیارومد دوخای رد هیاکحندنوص نالوا لصاح ندقمروا .هلیدصق كل دیشرا

 | فتک ( عقهلا ) رد هیاکح ندنوص نالوا رداص ندقمر وا هب یغاشا ندب رقو

 | هقان هلنیتعف ( مقهلا ) صیرح یا عقه لحر لاقب رونید همدآ صیرح هدننزو

 | ةقانلا تعقح لاق رد هنسانعم كعثو د بوایش ندندش هلقعروغوب هلیسهدایز

 شفص د هننزو هحرف ( ةمقهلا ) حلا ددش نم تمقو اذا ٠ع :ارلا بابلایم اعقه |[
 تعقهت لاق ردهنسانعم مقه هدننزو لعفت( عفهتلا )روند هب هقاننالواهرزواهرو ص ۱

 . هفسن اذا لحرلا عفهت لاقب رد هنسانعم كلءا تهافس راهظا و تعذه ی ةقانلا ۱

 | كلاادب شیاازءانو دیو ربکت اذا لجرلا مقهت لاق رد هنسانعم كالا توخو ریکو ۱

 . ردهنسانعم قمراو هیوص هللاب سانو جيقرماب *اجاذا  لحرلا عقهت لاقب ردهنسانعم |
 ىلا عقهت لاقب رد هنسانعم قالوا نوکنرسو ES اذا موقلا عقهت لاقب |

 ینازسبوص یبهسک هبامورف هدننزو لاعتفا ( عاقتهالا ) سکت اذا لوهعبلا ءانب ىلع |
 | یاؤس قرع هعفتحا لاقب رد هنسانعم قم وقیلآ ندغولب هنلبصفو ناشو فرش ۱

iN AESن  
 هدعفا
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 1 لضفا ) عزهالا ( هدحو یا عاره مسالا هبعلا ىف قبام لاقي روند هق وا |

 ۱ ىلع نوسلوا وئوک كرکو وا هل رک یا هقوا نالق هب هر کص لا هدشکرت هدننزو

 | ظفح نوعا هدیدش ؟هنداح ارز رونید هنسالعا كب كرلقوا نالوا هدشکرت لوق |

 ۱ وا ناك يدر ةنانکلا ىف میس رخآوهو اعزها ةنانکلا ىف كرتام لاقب روئلوا اقناو |
 | روند هنسونوک كب راقوا هدشکرت هدندنع رلضعبو اهمایس لضفاوهوا ادیح
 | رادلا فام لاق ردلمعتسم داعم 4تسک و فا قو هلوا فرصنم ربغ عزرهاو

 | زو هدننزو لعفت ( عرهتلا ) رول وا هرزوا تیفصو هدنو سپ دحا یا ع رها

 | كلا رکشت هلتف ايق لیدب و سععت اذا لجرلا عزهت لاقب رد هنسانعم كشك |
 | لا رد هنسانعم كيرو قر هنقلاچ تروعو رکنت اذا هل عزهت لاقب رد هنسانعم |

 | لاق رد هنسانعم كم زوب قر هنلاص هودو تب ررطضا اذا اهنیشم ىف ةأرلا تعرهت

 | ر دیدآ لحر رب هدننزو ریپ ز ( عی ره ) تارتها اذا اهرپس یف لبالا تع زہ
 | روند هنکینا دروق دلوتم ندنالتمص هليا دروق هدننزو ساطرق ( عالزهلا )

 هنسرکس بولي كروک ذم عالره هدننزو هحرحد ( ةعلزبلا ) ردیسا لحررو |
 ووفصع( عونرهلا ) روند همدآ عیرسو تسج هدننزو سلع ( علزهلا ) رونید
 نیناپ هليا هله ءار نالوا باوص هدنو دوخایردیدآ تابنر هیبش هثوئرط هدننزو

 | ك روب هلتعرس هلنوکس كنین و ىح كناه ( مسهلا ) ردقل وا هليا همجعم
 .( عساه ) عرشا اذا ثلاثلا بابلا نم اعسه لحرلا عسه لاقب رد هنسانعم

 لایقا هدنزو ربنم ( عسهمو ) هدننزورییز ( عیسهو ) هدننزو رفز ( عسهو )

 رب هلیصف كناه ( عوسیه ) ردي رالغوا تكلم مانأبس نب ريج نب مسیمه ندنه
 | یردب كئدح ما یطقسلا یناشیلا اید هدننزو رهوح ( مشوهلا ) ردپسا لجر

 | بودرکسهلا وقروق هدننزو عوجر( عوطیلاو ) هدننزو عطن ( عطهلا ) ردیسا
 | كلك بولنوب قر هبمرآ ندنآ ینرظن الصا بوکید زوک هبهنسنرب لوق ىلع كلک
 | اشناخالبقم عرسا اذا ثلاثلا بابلانم اعوطهو اعطه لجرلا عطه لاقب ردهتسانعم

 أآ هلو قجاو لو هدننز و ريما ( عیطهلا ) هنع علقال "یشلا ىلع هرصبب لبقا وا ا

 | ( عاطهتسالا ) هر بوصو هقنع دم اذا هريس ىف ریعبلا عطهالاقب رد هنساثعم | كیروب كر هکآ ینشاب بوردنوس یننویب هود هلبرسک كن هرم ( عاطهالا ) رونید ||
 الصا بوکید هنهاک رظن"ینزوک هدننز و نسحم ( عطهلا ) رد هنسانعم عاطها ||

 | كراراسمشو مرح رونید همدآ نالوا رروط بوقاب هلتنکسمو لذ هرزوا قعربآ ا
 | هیسک ندیکیرغوط همدآ نارغاج ینسیدنک كر هدبا توکس لوق ىلع یک یسقاب | "

 || سل( علطهلا )رونبدههود قنای و یرکا یرغوطهبیغاشا ینوب قرهلوا قلخو |
 سا و سو موی حس جسم

 )۳۰ كلا



 مر ( عورهلا ) ردیدآ عنصوم و هدننزو عن ( عرهب ( رونید همدآ شمتوط
 . 1 رونید همدآ نیففشوذ بولقس یشاد ندتنحم و دهح طارفاو رونید هنونجم شعوط

 | غار دوب ( یربنلا ) رونید هنالسرا ( عارهلاو ) هدننزو نسحم ( عرهلا ) |
 مئاهوعرمشا اذاحامرلا موقلا عره لاقب ردهنسانعم كعك بوشواصقرهنوط یرقون |
 هرهلیکید رلقارزم هدنرللا رکتسع هدکنح هدننزو لعق ( عربنلا ) اپاوضم ۱

 ( عزهم ) عراوش تلبقا اذا حامرلا تعرهن لاق ردهنسانعم كمك بولیرغوط |
 ردهنسانعم قمربق جاتا هدننزو لاعتفا ( عارتهالا ) ردیدآ عضومرب هدننزو دعقم |
 | ( عمرهلا ) رديدآ عنعومرإ هدننزو عن ( عربنوذ ) هرسک اذا دوعلا عرتها لاقب |

 | تفخ نالوا 2 رونید همدا ولشای یزوک ندا اک كپاچ هدننزو سلع |
 هدننزو زام رحا ( عامرهالا ( ةفخ و ةع رسىا عمره هبف ریسلاق رونید هتعرس و

 ءاکیلا عبرمس راص اذا لحرلا عم رها لاقب رد هنسانعم قلوا ءاكبلا عیرس مدا رب

 عرساو فخاذا لح را عع رها لاق ردهنسانعم كلبا تفخو تعرس هدکعرو و

 رثک او ٌكميلا ادا هقطنم ق عم رها لاقب رد هنسانعم ققلاغوح یزوس و هیشم یف

 رفصع ( عترهلا ) ىكابت اذا هيلا عمرها لاقب رد هنسانعم كلا یابت زسلسا و |

 هحر زهعن رهلوقیع رونید هبهلهکهدرخ هدننزو روغصع ( عونرهلاو ) هدننزو
 هنورط هلیعفكناه ( عنارهلا ) ردهیانعموب خد عونره رونید ۵ هلهکیربا هدننزو |

 یضملاقت روئید هرادقمرب ندهصک هدننزو نیما ( عیزرهلا ) ردیکوک تابنرب هیبش

 نقساش و روئید هنبرادقم یمدر دوخای ییلث لوقلع ةشاط یا لبالا نم عيزه

 (عرهلاو) هدننزودادش ( عازهلاو ) هدننزودرص ( عزهلا ) رونید همدا قجاو
 عارهو عزه دسا لاق رونید هنالسرا نالوا ردنا هراب هراب یراکش هدننزو ربنم

 . رونید همدا نح دافوا بوربق یباغا ره عزرهمو سیا رفلا رسک رثکی یا عرهمو

 . قدلایاعزرهلاب هعزره لاقب یک للا نواه رونید هتلآ یجعدافوا بوکود ییهنسنر و

 رد هنسانعمقعافوا بوریفیب هنسن رب هدنن زولعفت ( عيبا ) ردیسا لحررب عزههو

 لاعب رد هئسانعم قعافوا بولبربق هدننزو لاعفنا ( عارینالا ) هرسک اذا هع ره لاقب
 ردهنسسانعم كروب هلتعرس هدننزو لاعتفا ( عازتهالا ) سسکنا یا عزیناف هع زه

 رد هنسایم قمانیوا یک ررتد هنتوا یر هنس ر 9 عا اذا لحرلا عزها لاش

 هدتماکنه كنح هدننزو هردیح ( ةع ریهلا ) زاها اذا هوڪو فیساا عزم»ا لاق

 یهو لانقلا ةعریه یتشهد لوقت رونید هیاغوغ و ویرغو هنبشخو فوځ نالوا
 لافب رد هنسانعم كلتا تعرس هدننزو عمم ) عزهلا ) ب رطاق ةباجلاو فوخلا

 2 ادر هدننزو بانك ( عازهلا ) عرسا اذا ثلاثلا بابلا نم اعزه لحرلا ع ره
O REMMA aa RE AR Hv RARER AN3  



 نت

 ربصوصخ رکبوک هرزوا ا A زر رد ردد عده عده 1
 , كلادو یعط كناه ( عل دنهلا ( روند هنشوق هود هدنن زو ره وح ) عدوهلا (

 | هدحوم یاب ( عبرهلا ) ردیعا كج هزبسرندنرل هزبمغاط هلرسک كمالو یصق ۱

 | بئذو صل لاقب رونید هدروق همبنواو هبیرغوا كياچو تسج هدننزو رفسع هلا
 | ( عربهلا ) رونیدهمدآ لایوط هدننزو رفعج هلهج ( محرهلا ) فیفخیا عبره

 ! قجاونیقشاشو روند همدآ ققروقو فیعض نیک تعفنمو ربخندنلا هدننزو مي
 بوسا هلتعرسو قجالاو هدنع ریخال فیعض نایحیا عریهوه لاق روند هیسک |

 ارضا لاق ردفدام هدربخا یانعم هلبا عریه هدنزو رهوح ) عروهلا ) روند

 ؛ بوبای ندشماق كنمسق نابوج هلیصف كناه ( ةعريهلا ) ةقزنىا عروهو عربيه لآ
 ۱ لرکسع هدنماکنه كنح 6 رد ها هعضیحو روند هلاوقو هکدود یرلقدلاج ۱

 | یتوهشو روند هبیاباس لوغو رونید هنامطو هزون ناغآ هباوهو هنیدایرفو ویرغ
 رونید هب یراق بلاغ ینوهش ندوب هدننزوهحرف( ةعرهلا )رونید یراق بلاغ |

 هنیفس ( ةعب رهلا ) هلوا ردا لازنا نامه هدعاج هک روند یراق لوش لوقلع

 لایرح ( عایرهلا ) رولوا هدرخ كب یرلخ اش هک ردیسا رجش عونرب هدننزو
 | هلبعف كنارو هدننزو هرم ( ةعرهلا ) رونید هرلثاربب یبدکود كراک زور هدننزو را

 هلنینعف ( عرهلا ) ردیدآ كحوب رب هلاصف ( ةعرهلا ) روند هب هلهک رد اج
 | اعیرمملاس اذا عبارلا بایلانم اعره مدلا عره لاقي رد هنس انعم قخآ كياچ ناق

 ۱ ) ع رهلا ( رک دیس اک یک عاره رونید هکع رو برطضمو ناشیرب هلتع رسو ۱

 زبتو اعیرس تعب راج یا عره مد لاقب رولوا فصو هناق ناقا كاج هدننزو فتک |
 أ هدننزو بارع ( عارهلا ) ءاكبلا میرسیا عره لحر لاقي رونید همدآ ناغالغا |

 | عارهلاو عرهلا یشع لاقي رونبد هکیروب زیتزبت قر هلوا ناشی ریو یکلس خدو
 زيت هلا رطضا كره هردنس هل رک كن همه ( عارهالا ) ةعرسوبارطضا :یشموهو |

 ! ابرطضمعرسب لبقااذا لوهجا ىلع عرب جیشلا لبقا لاقي رد هنس انعم كءروزمت
 | هلتع رس كر هت هردنس هلغلوا ردیا قوس هلت دش یر ندنس هسکا هكا رک ا

  مهضعب ثحم هلاک .هینا نونیعسبیا [ هیلانوعرهب هموقهاجو ]لامتهلوق هنمو یدلک
 دعربناک اذا لوهجلا ءانب ىلع ,لحرلا عرها لاقب ردهنسانعم كعئرتد عارهاو اضعب _

 عرا اذا لحرلا عردا ل اش ردهنسانعم فوخ وا بمان

 ۰ اذا ,هح امر موفلا عرها لاقش رد هنسانعم نۆ بوک هل رهکید یرفوب ضار ۱

 ه۶ رد یشا ندفوخ ای ندیصغ هد . زو مرکب ( عرهلا ) اما و طم ماهوم رسا

۱ 

 | هئروع هفلش نالوا یعبط تفخو روند هراک زور نارواص قاربطو زوت قوج
۱ 



EY 

 | نەرکد یزغوب هک رونید هیسک لوکا لوش هدنزو مهرد ( علبهلاو ) هدننزو |

 اإ كوي هدننزورهرد علبهو هلوا ردوب رلهمقل كوب كوب هلغلوا عباو یک یرغوب |
 مات قوس هدنع قرولس بلک لصا هنسانعم قواس بلک روند هکبوک نامودو

  یالوا بلا هدکبوک كوب اقلطم رەد رولوا لو كل هکرونید هنکپوک هیرق |
  هیدکرب هلئوکس كنيفوفیانو ىح كناح ( عتهلا ) ردیعما كيلکرب هنیمپ-مابهو

 . اذاتلاثلا بابا نم امته ميلا عته لاقب ردنسانعم قءراو وشرق كرءدبا تعرس |[
 قحا هدننزو رفعج ( عرجهلاو ) هدننزو مهرد ( عرجملا ) اعرسم مهوحت لبقا |

  قسغا ولیوب نوزوآ و روند هنونح و روند همدآ نوزوا هجئا و روند همدا 8

 ۶ مهرد هلاهمتمیاز ( عرجملا ) روند هکپوک وب كاجو تسح و روند همدآ |
 راک ذب ( عاج#تلاو ( وو عوجر ( عوبما ) روند همدآ نابحققروق هدنزو

 عامه و قم وبوا افلطم عوجه لوق ىلع رد هنسانع قمووا یقو هصک هدننزو

 اذا ثلاثلا بالا نم اعاجهتو اعوجه لحرلا عجه لاقب ردهندانعم قمویوا فیفخ

 . ردهنسانعم مان ( عحاهلا ) ةفيفلا ةمونلا عاجعتلاو موتناقلط. عوج#لاوا اليل مان |

 | ربما ( عیجملا ) یک دوج و دحاس رولک عوجهو هدننزو عکر رولک عج یعج
r1 علا ) ةفاط ىا لبللا نم عی یم لاش روید هرادقمرب ندهمک  

 | هدنزو فتك ( عج#لاو ) هدنزو درص ( عج#لاو ) هب مك رام ( ةعج#لاو

 هدننزو ربام ( عج#*و ) رونبد هیسک ېه نیقشاشو لفاغ هدننزو ربنم ( عججملاو )
 ردندنادتعا ید وب هکر د سيق نا هدنزو ریز ) عی ( زدن داتا هکر د جاست نا ۱

 ویو رد هن اعم كلا نیکست و رک هابلا ق یغلحا هدننزو عج“ ( عج )

 (عاجهالا) سسکناف هرسک اذاوه عف اعم هعوح عج لاش رولوا مزال هدانعم

 ا ىجهتلا) همجه ینعع عوجلا عجحا لاقب ردهنسانعم عجه يخد وب هلرمسک كنه زمه

 [طق ( عاجه ) عساو یا عجهت قیرط لاقب رونبد هلوب شیکک هدننزو عنمت
 دليا لامءهتسا رلذعهب هج رک هنسانعم كلا كولس هلةلباردوخ هشيار هدننزو

 ار بکر اذا عاج بکر نالف اولاق ردقلوا جابه نالوا باوص ردو نکل

 همدآ نوزوا ولهنح یو و یر هدنزو سا۴ ( منجما ) جاجه باوصلاو

 هدندوحوزوند هکرونبد هبهجوفواشاب زاطو مض لبو ط یا ماجه لحر لاقب روند
 جش لاق رده نجه نوم روند هنشوق هود نالوا هدنفص لوا كلذک هلوا توق رثا

 (عده) رونید هنکشوک هود شغوط هدنتفو یما كب كنلسف زاب و علصا یا منه
 لوکس كلادویرسک كناه ( عدهو ) لوکس كنيعو یععف كلادو یرمسک كناح

 واق« رد ر وط هدقدحاو بوکر وای رلکش وک هود هک رد هکر هلق تابع و
 هیچ ی هویت و بس یوم سوم مس سیو



۱ ۶ 
 سس ساتن یو ین لس تان تموم ی کمیت یلدا nro awer جرج نیو

 قلبلا هل اطتسا یا عیلوت هبف ناک اذا 7 رولو نوذر رب لاقب روند هایش :نالوا
 ۰ هتسپاحامیا هتعلاوام لوقت ردهنسانعم قموقیلآیدو هدننزو هلعافم ( ةعلاولا )
  هدننزو قافلا ( عالتالا ) رونید هثبش ندیا قوع و سبح یب هنسنر ( ةعلاولا ) ٠

 ٌهعلاو ان الف علتا لوقت هنمو رد هنس انعم كليا دیدنانو قوع هنسار یمه کر |

  هفرطرب هلیس هب لوعفم مسا ) عاتوملا ) تیم ماوه یجایرداالف هرمالع ینخیا

 بلقلا علتوم لحر لاش هنمو روند هبهنسن شفلوا دیدانو شلرئوک بونلآ
 ةعمو لای نوجد 13 شمن اشو ندر هدنن زو هرم ( ةعمولا ) هعزننم یا |

  تراشا هزیجانو ريسي ىش هدنناسل ن لها هلنیتصف ( معمولا ) ةعفد ىا ءالانم |
 ح ريس یا منواذه نولوش روئلوا |

 (عوبهلا ) رونید هب یشک رودوب هدننزو لحرفس ( مکریهلا ) (م *اهلالصف *)
 لاقی رد هنسانعم كروب قر هدازوا ینو هلاصف ( ناعبهلاو ) هدنزو عوحر

 عوبح لوقىلع هقنع دمو ىشم اذا ثلاثلا بالا نم ان اعبهو اعوبه لیصفلا عبه 8

 و سو 7 یو

 هقیح کت یناهک ان ندقفرط ره ضعبلا دنعو روند هنس رون كنم كدا ةصاخ

 هدننزو درص ( عبهلا ) ناکم لکنم هأحافاذا موقلا هعبه لاقي رد هنس انعم كلك زا

 رولکتاعب» یعج روند هنکشوک هود شعوط هدنرخاوا جاتنتقوو روند هکشا ۱ 0

 موسسات صحت - 2 حج بها هاب ی سا هود روک ذم ی راک دید عب» هدننزو نسح ) عبهملا ( هل رسک كناه رواک عابهو ۱

 كي روب در هر دوس ینو یی هود ) عابهتس الا ( روند هنیح اص تنکشوک 1

 ٠ هدنن زو رفعح ( عقبهلا ) عوبهلا ىلع هلج اذا ریعبلا عبهتسا لاقي رد هنس انعم |
  لادنس عقل ( رونی هرودوب و و هرز طبالع ) 0 ( ۱ 1

 سس د لاو ؟اسنلا هثداح سش قجا وه ۷ عقنبه وه لاق رونبد هینک ۱ ۱
 هدقد روتوا هریریو اضع هدقو سانلا لاسییا عقنبه نالف لاق روند ه یصلد ||

 هناف انالف :ك-اجم برقنال لوقت رونید هیسک لیفت نالوا نسقلاق بولی را نداروا |
 یرلف ادودو كوب یرادروآ هللاه ( ةءقنبهلا ) هحربب ۸ ناک-یف دعق اذایا عقبه |
 | هر زوا هعکوا کیا هلیهجو كمکید ین راقم رپ كراف ایاو رونید هب هود قق راس |

 هرزواهحو كمرک یرلهجاب بوصیق یرلفلیوا لوقیبع رونید هغءرووا بولءوج
 ان اق هی وق رع ىلع د وسمقلا وه و ةعقنبهلا دعقب ل اب رونيد هک وج ۱
 ( عاغنبه الا ) نيلج رلا عفو نیذخفلا مض عم ءاعقالا وهوا هعب اصا فارطا ىلع
 ٠ لاقب رد هنس انعم قم روئوا هلیهحو هعقنبه نانلوا رکذ هدننزو ماحس رحا

 lê ) عالبهلاو ) هدتن تزو سلع ( علبهلا ) ةعقنيهلا ساجاذا لجرلا فا
 تی هر ۹ ین ےس ےس ب یاد



Ê ۰۹. ۱ ۱ 

  ءرطقبولوانوقتوطیرازوکویرلزردكمولطوكن هبرقو هتعیبط تدتشا یا هئدعم |
 ءاقسلا مک وتسا لاقی رد هنس انعم قل وا مکحم و نتم هرزوا قع زص هدحاو

 مجرونید هنیرومدنابص كرابجكا هلب مک كيم( ةعكيملا )هزراخم تدنشاو نتماذا
 ۱ ا همولط نالوا مکحو نیم یرلزوکو یرلزرد قرهلوا درفم مکیمو رد مکیم یسنح

 | ( ةفک اولا ) ردیدآ عضومرب هدندروب نزام یب هللرمسک كيم ( ناعکیم ) رونید |
 ةحاج دلا كيدلا مکاو لاقت رد هنس انعم قعصب یغواط سورخ هدننزو هلعافم

 | توق بور وج یرل هود كمدآ رب هلرسک كن هزم ( عاکی الا ) اه دفس اذا |
 | یسیوا هلغلوا نوحا هبح اصم یس هرمه كنون رد هنس انعم كلا ادیب تظلغو

 | تدتشاو تظلغو مهلبا تنع- اذا موقلا مک وا لاش رد دارم قلوا یحاص هود

 | مارو هريخ لق اذا دیز مکوا لاقی رد هنس انعم قلوا زآ یریخ كمدآ ریو |
 | همست رو ددش ماب ءاجذا لحرلا مکوا لاعب رد هنس انعم كليا ادیب دیدش

 قاقنا ( عاکتالا ) ددشتو قثو اذا مالا عكوا لاقب ردهن-انعم ىنلوا مکح و نيم

 ؛ *یشلا عکتا لاقب رد هنسانعم كلبا ادیب تدش و تخم بوللینق هبهنسنر هدننزو

 ا ( مکوتسلا ) یدنلوا ماغدا و بلف هاتوا و یدبا مکتوا یلصا كنوب دنشا اذا

 لاق رولوا فصو همولط نیتمو مکح نالوا زغآ بوزنص وص هلیسهین لعاف مسا
  هلیصف ۵ واو ( عول ولاو ) هلنیتعف ( علولا ) "یش هنم لي مل اذا مکوتسم ءاقس
 ۱ اعولوو اعلو "یشلابعلولاقب ردهنسانعم قلوا نوکشود بولوا صیرثح كم هبهنسنرب

 || نوکشود بوردنلصرح هبهنسنر یهسکرب و ادیدش هب قلع اذا عبارلا بابلا نم

 ۱ ۱ هب علوم وهف ل وهحا ىلع هب علوا لاقتو هبهتصرحاذا هبهتعلوا لوقت ردهنسانعم كحل

 ۱ | كمالو یصف هنواو ( علولا ) هب هارغا اذا هن هعلوا لاقب رد هنسانعم قمردنق و

 [ اناعلوو اعلو لحرلا علو لاقب ردهنسانعم كلا تفخ هلئاصف ( نالولاو ) هلییوکس
 ۱۲ بذک اذا لحرلا علو لاقب ردهنسانعم كلءوس نالي و فضا اذا تلاثلا بابلانم

 ۱ قموقیلآ و هب بهذ اذا هقح علو لاق رد هنسانعم كلا بئاغ ینقح كمدا رو

 | یمج رونید هبیجالب ( علاولا ) هسبحام یا هعلوام یردا ام لوقت ردهنسانعم
 دیک ات ینظفل علو نالوا هنسانعم بذکو باذک یا علاو لجر لاقب هلئاصف ردهعلو

 | هدننزو هزمه ( ةعلولا ) ردیدآ عضوم ر و یظع بذک ىا علاو علو لاقب رولوا |
 یا ةعلو لحر لا روند هبسک نالوا نوکشود هرلهنسن ینمع و هدوهب اغاد

 . (عیلولا) ردتعاج رب ندنسهلببق هدنک هدننزو هنیفس ( هعیلووتب ) هینعیالاع علو |
 . هحالآیهدهنسنهحالا (عیلوتلا) رونید هنشع نالوا هدفوجف كنامرخ هدننزو ریما

 : یدازوانوزوا نوزوا یاس A A و سوم هم اف



> ٩ 
 سس رز سس ام HARDA ستم شست نیم ۰

  ردهتسانعم هبراح هدننزو هلعافء (فعقاولا ) هنوکر ظتنا اذامالامقوتلاقب_ردهنسانعم
 اهعضاباذا ةأرملا عفاو لقب ردامعتسء هنسانعم كلی عاج و هبراح اذا هعقاو لاق |

 لحرراامکولاق ردهنسانعیاوا هیامورفو مثل هدننزو هعانق ( ةءاكولا ) اهطلاخو |

 *یشلامکو لاقب ردهنسانعم قلوا كبو یناق هنسنرب و مول اذا سماخلابابلانم ةعاكو

 باقلاقب رونید هب هنسن مکحو نیتم و كب هدننزو ريما ( عیکولا ) دنشاو بلص اذا
 [ عیکوبلق لاقو هنطب قشف ]تعبلاثیدحف *اجاک نیتم دیدش یا عیکو سرفو ورفو |

 | توق لاک هروک هکوب نانمیعس نانذا و نارمهبت نانیع ةيف عیکو بلقوا نينم قیئویا
 نیعلا یأر ؛ییش نانلوا اقلا هکابوک رولوا هبانک ندنس هطف او طبضو قیفحو

 رونبد هبهبام ورفو مثل میکوو ردبا ناقئاو طب یک شقشیا نذالا عمو بوروک
 هک را كن روس اعاد رود هجوق لوشو ےئل یا عیکل میکو نالف لاقب

 نب عیکو ردنداعسا عیکوو رولوا ریبعت ےسوک هک هلوا عباناکا رلن ویق راس بودیک ||
 ند رلالوا هد هقبط لواو ندیرو نایفس ردن دنین دح نایعاو داهز رابک حارطا |

 ردروهشءهکردراو یدجسم.دنح راخ هعلق ماندیف هدهکم قیرطوردشل:اثیداحاتیاور |
 رد رلثدحم سدح دوای سدع نب حکوو روح ن عیکوو یدلبا تافو هدارواو ۱

 عوکل عوکو لاقب رونید هبهام ورفو لصادب دوب هدنن زو روبص ( عوکولا )
 لاقب رد هنسانعم قمروا هلق سوبهننورب كمدآ رب هدننزو عنو ( مکولا ) ميثلیا

 لاق رد هنسانع ققوص نالیو برقعو هزکو اذا ثلاثلا بابلا نم اعکو هشا مکو |

 نوحا عصب سورخ یعهق قواطو هتمتسل اذا ةيلاو هنغ دلاذا برقعلا هتعكو |

 [ درد یهودو تععخ اذا دحاج دنا تعکو لقب رد هنس انعم كم رویکوح هنکوا

 یهسکریو اعحوطقساذا ریعبلا مکو لاقبرد هنسانعم كعثود بولیش ناه هلغغوط

 نک رافص ینوبقو هتکب اذا مالا انالف مکو لاقی رد هنس انعم كليا تاکساو تیکت 1 ۱

 رد هنسانعم كمر وبقاق یرغوط یرفو ها لا نوا نک هنکنما عو هلد وس 0 ۱

 یفمرب شاب كغايا دلنیتصف ( مکولا ) بلا دنع اهعرض زین اذا ةاشلا مکو لاقي ۱ ۱
 هرشط ید تكغمرب شاب هک بوش روند هغملوا قنای كنهنبرزوا كغمر نالوا هدنناپ 1

 مابمالا لابقا مکولاف عوکلاو مکولا نيب قرضال نالف لاقب هلوا رون روک یک شمقچ ۱

 هدننزو رجا ( عكوالا ) :دفعل اك اجراخ هلصا یرب تح لحرلا نم ةب ابسلا ىلع ٠

 یو و ردهامک و قوم روند هب یشک نالوا هرزوا روک ذم فصو یغهرب شاب كغایا

 نیقشاش ءاعکو كلذك قجا لیوط یا عکوا لجر لاقب رونید همدآ قجا نوزوا _

 ءاءحو یا *اعكو دارا لاقي روند هیراق كان درد ولعح وو روند هب یراق "

  تعکوتسا لاقی ردهنسانعم قلوا دیدش هرزواضابقنا یتءیبط كمدآ ( عاکیتسالا
  حضسس سس چ س ی ا
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 e عیقوت نورا لاش هنمو کام ءاضما نالیزاب هرانجحو ءارزو جد و
 . حرف ل اک ینعی ردیتفص زن اجو ربخ عیق ولو ادتبم یظفل رورسلا هدبیک رو

 ۱ هکردوب یأشنم كنوو ردنرابع ندنذوفن كنپما اربرقنو اریرص تكمدآرب رورسو
 هرورسو حرفوید رورسلاام هدومالان نی عیکو هدنصاخ ساع ن وکر لسم نب هبیتق

 هلبرا هرقف رب رسلالع سواجو روسشن» هاول ىح دلوا هلكلبا لاؤس ندنتقيقح
 1 7 ءاروق رادق ؟اتسح دأرما ردنمن نیصح نالوا سلحبلاب صاح هدعد یدلبا باوح

 و ءادعالا 7 ءال 9 عقر ۳9 هللا دبع هدعد ی ءامغلاب ۽ سرو هعسا ویا

 1۱ ام ا Rj هرقف الاجج انفو الاج ییعو الالح یبق لب جوز نو اخر
 قلایا هيلع عفو لوقت ردلمعتسم هنسانعم كلتا ناکو مه ون عیقوو یدلبا رورس

 ردلمعتسم هنسانعم قعا هنیش هدنکش قح روا هب هدسنرز هک ایوک قواو هيلع كنلخ

 نوعا كلبا نیکسک هلیکج هک نربوالح هنسولمانمیقویکروقارن هنب رزواكنآ هکایوک
 هيلع لبقا اذا فيلا يلع لقیصنا عقولاقب ردهنس انعم كم رد رکے جنب رزوا ها ها
 ردهسانعم كط الور هر رب سس تحارتسا هدلبل رخا رلن دیک هلو و هد دح هتعقیع

 س فیقلتلا هبش ىثم اذا لحرلا مقولاقب ردكم روبقرءهرب داف رللوق هکر ولوا

 قا هراد بودقرشط غن رط كراوط شاط عیقوتورولوكم روید رهرک یرالوقو
 ۳ ر رومعد و اعیطق هکیأنس تمعطق اذا ه رقاح ةراعا تعقو لاق ردهنسانعم

 ۱ قلب یاس هلبسح قم ۳ اغا هنس رب ضعب و بوغای هنسرپ ضب دوحای كل ولب هل ولب

 ًاطخاوااق رفتم اباصا اذ ۱ا ض رالا طلا عثو لاش ردلمعتسم E تمروت ولت

 روند همدآ شما رغوا هدبادشو ءاپ لب هدننزو مطعم ( مقولا ( اق رفتم ابیات تساق

 ؟ شانکح قوج هلغلوا هماع كولسم و ایالبلا هتباص ادق ناك اذا عقوم لحر لاقب

 ۲ یرارب وادح و یاب هدننرصو للذ-یاعفوم قیرط لاقب روئلوا قالطا هلوب نالوا
 ۱ نیکسکش فلیب و هيلع ردلا زایآ ترثک اذا حقو مريعب لاق روند هبهود نوار

 ۱ روند هب واما شفلوا قیفر هلیکح و ددح یا مقوم 1 O لاق روند هغاسح

 . هدشنزو ثدح ( عقولا ) ةعقيلاب ةبورنم ىا ةعفوم لاصنو عقوم لصن لاقب

 ئطولا فیغطا یا عقوم لحر لاقب رونید همدآ ناصب هاب های هرب نکرروب

ERE)مهو ترک كنسنر  iS8 هنسانعم كايا  eنسا  

 1 الا عق وتسا ری هات ٠ رظتنم 0 كەتسنرو اا ۳۲ اذا

 نسا ا



 ا
fo 

 هلفخ رمشاط و ةعقيملاب عوقوم ىا عبقو لصن لاقب رونید هنلآ شفلیب هدنشاط

 هرب كب نیمکچ كياچ ییوص و رونید ید عوقوم روند هنفنرط راوط شفثآ |
 رفاح لاقب رونید هنغنرط راوط شفشآ هلنغ رشاط یخد وب ( عوقولا ) رونبد
 هدنسهیحا هرصب عوقومو هتقفرو هتعقوف ةراجاهتباصادقناک اذا عوقومو عبقو

 یرلفجای ییا كراوط هدننزو ماطق ( عافو ) ردپعا عنموم رب و ردیدآ وصوب

 هکردیعج ثروکذم عیقو هل نینعض ( عقولا ) ردیسا غاد ,هنوکرب رولیصاب هرزوا
 عیاقولاذنیب یا عقو ةنكما لاقب روند هرارب كبو روب نالوا نمکح كاج ییوص

 ردقملوا هعاقولا هني نالوا باوص هروك هناي كحراش ءالا فشن داکت ال ةباص

 نطبر ندنسهلیبق رکب نب دعس هلاصف ( هعقو ) ردبدآ لبح بعش رب ( عقوالا )
 لصف بویللد یسان اينجا هلباه ( ذعاقولاو ) هدننزو دادش ( عافولا ) ردا

 ساشلا باتفی ناك اذا ةعاقوو عاقو لجر لاقب روند همدآ نابزد ندا تیغ و

 قلیوکدب هدنسههحاوم كقدزرف یاد ردیبقل یمالغ كرعاش مان قدزرف عاقوو
 عقاو "یث لاقب رونبد هثبش نالو عوقو ( عقاولا ) یدبشاوا بقلم هلكت

 ردند ید نابن عقا دو ردنا كنسرف ی را مشجن ةع رو لساح یا
 هدننروص سکر ک هدنب رق شعن تانب ند هیحور هيلا روص ( عقاولا رمشلا ]

 هدنننیه شععق ازل دانق هلغلوا هدنددص قغوق هک اپ وک ردهیبک اوک تروصرب |
 قجوا هک ایوک رباط منو .ردناک هدنساذخ تكنزوص يرد راط ست بول"

 مقاولا رعسنلا دیصتب رقص هللاغإ هتمو ردشلبا طسب ینرل دانق هلفلوا هدند دس || ۲
 تاش برق رب اطلا رسنلا لاح هبح انح ساک هناک ج عقاولا رسناف راطلاو |

 قعشارغوا هرزوا طارفا هدلانقو كنح دوب هلیرسک تنهرمه ( عاقبالا ) شعت اا

 كنهآ قسوم هدنزاسو هدنناوخو هالا تکسما اذا ةضورلا تعقوا لاش زدهئسانعم
 كجا هزاغآ هللا وصاو لوصا قفاوم هني رام اقمو هرو هنن ول هدر ىناحلاو

 یناحلاو تارقن هکردندسنت احالطصا قسوم عاقبا هدراودا نف ردلمعتسم هتسانعم |

 (عقوم ) ردعجار هننازبم میقتسم نهذو میلس عبط هقشب ندراودا نف دعاوقوو |
 كمردتا عقاو یی همسر هدننزو لیعش ) عیفوثلا ( ا هلیبقر هدننزو نسحم أ

 اذا ریعبلا رهظ ریدلا عقو لاقب ردلمعتسم هنسانعم ریثان هلتبس انمون رد هنس انعم

 : قالطا هب اشن نانلواإ مقر همش هل و۰ تتاکمو رمشانمو تاور هلدا هقالعوو هربا

 ناشلق هدیشکو عضو هب هين اطلس ماواو تاورب هدعب ردردصم لصالاق روتلوا
 ارغطو نوب ام طخ نوعغیدلوا ربثأت رادم ردشفلوا قالطا هبیهاشداب هناشن

 احد



 )تستر ترش تو
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 یف غلاب اذا ودعنابعقو لاق رد هتسانعم كلتا شارغوا اک کرک هلا نعشدوعاقو هتیوک

 قایا نلای و رد هعق و یدرفم روذل وا قالطا هراشاط هلنیتعف ( عقولا ( مهلاتق

 هلفل وا نيلاي ىغاياو ینحاذاعبارلا بابلانم امقو لحرا عقو لاق رد هنسانعم كروب

 ضرالا ظلغ نمهمدق ملیکتشا اذالحرلاعفولاق ردهنسانعمیقلوا حورجبویقرشاط
 مقرط ییآ هدکنس رد هر یان هنوکس كفافو نصف واوا( ةعقولا ) ةراجتاو
 ةعقو رهنم تعقو لاق رد هنسامعم قعشیراچ بوشاوص ی خا دعب ةَ هنر یرب

 نود هکم روشو دەر هدهعقدر یب هنسارب وهمدص دعب برخ اب همدیص یا ږوظع

 ( فعیقولا نرم طوفتب وةر لک اي یاةعقونازربتب و ةبجولا لک اب نالف لاقب هنمو ردسا
 یکی سع یدا ردع-ا ندتلوا یادعم كنهروب زم ُهعقو ) ةعقاولاو ( هدننزو 4بقس ۲

 اهتتعقاوو امهتعیقو تدرش لوقت روند هشارغواو شاوص یرخا دعب ةر هدننب ۰

 رود هب هفوک و ۵ لمس شذروا ندنع وبح امرخ هک ردنفل هدنظف) هعمف و عفو و

 هدرلرب زود لعب و هدرلغاط هدف و و یدم شک د ر دن هلا فاق فل وم نکل

 رولک عاقو یعج رولیک ربا ېب وص رومغی هدنآ هک روند هروقچ نالوا
 وا لبح ىف ةرقن یهو ةعيقولا *ام نم ینصا لاقب ر ولک عياقوو هلل مسک كواو
 هنس انعم تبیغو مذو لصف و روند هلاتفو كنحو ءالا اهب عقنتسی لهس
 هک رول وا ندنسظفل عفو سب ةبيغ یا ةعبقو ىف ا وعق و لاق ر رلعتسم
 كب ىغا ربط هک روند هضرا لوشو ر دلهعتسم هنس انعم تدیف و لصق

 ءالا فشن داکت ال تناك اذا ةعبقو ضرا لاش هلوا نما ىبوص هلغلوا رو و

 ةديدشلا ةلزاتلا یا ةعقاولا مهتباصا لاقي رونلوا قالطا هبهدیدش هثداح هعفاوو
 ةمابقلا یا [ ةعقاولا تعفو اذا ] یلاعت هلوق هلم و ردندنس اعا تمابق هعقاوو

 كوم ( عقاوذا ) عاصش یا ةعقاو لحر لاقب رونلوا قالطا همدآ ردابب هعقاوو |
 یا رطلا عقاوم هنم و روند هرب ترحشود ردناکم سا هک رذیعج تكعقوم هلرصف

 شوق ردا« سا ید وب هل رکو یحف كفاقو یصطف نيم ) ةعقوملا ) 4 طابسم

 ۱ 4 حس مر هیلع ی صوم یا ر "الا ةكعقوم لاس هب روند هر قحۇف

 هرونم ةنیدم هل ا ماش هرس هي رغصم ( م هولا ) رد د :آ تغاطرب رد هدنزو

 ی زاکدب نیا هوا A ENE ردىدآ عضوم رب هدر

 ۱ نقلا هعق و لاق روند هحاقوط و وریکج دوس و رواد هحاعا نیلاق یک قصوط 1

 ندرلعلاغا یروقرا هکر وند هنغارووا نیهاش و ناغط و ةفرطملاب یا ةعقیلاب

 منصوذایا ی زاملا هعقیم هذه لاق ردیفف#ع هردنک رونلوا ریمعت هدنک هکر رزود

 کلیپ هدننزو ریما ( عیقولا ) رونید هنشاط یکلیب نوزواو یزابلا هفلأب ىذلا

 هدنشاط

۱ 

 شا تن نسل ون یه ۰ کد ته ون



 فی رظ یا یعوعو لحر لاق رونید همدآ فیرظ یحاص بلق توق واتماهش

 ندنغوبچ امرخو رونید هنحاقیط كنیرغا هشبش و ررتوکبویوقشت ۲ هنحا هسک
 هنحاقبط هشيش خد وب هدننزو بانک ( عافولا ) رونید هبهفوکو هدیس شاروا

 هنبررهروام كجیس ق كرابناکو رد اطخ كد هعیقو هلفاق رونید هبهفوکو هدېس
 هلنینصف ( عفولا ) روند هنس هچراپ نوب كجهروس نارطق هب هود زوبا و رونید
 ةعشیاذعفوو عفو مالغ لاقب رونید هناوجو یحاص لابو لای هلناصف ( ةعفولاو )

 عقو لاق رد هنسانعم كعثود یغاشا ندرفوب هدننزو عوحر هلفاق ( عوقولا )
 ردعقاو هدهآرق تایآ هک لوقلا عوقوو طقسس اذا ثلاثلا بابلا نم اعوقو *یثلا
 [میلع لوقلا عقو] یاعت هلوق هنمو ردنرابع ندنلوصح كنهدام یفیدلوا نیضتم

 تكتکوح هود و تس یا قلا عقر لاش ردلمعتسم هنسانعم توت و بحو یا

 ردلمعتسم هنسانعم قاب راوط و تکرب اذا لبالا تعقو لاق ردلمعتسم هنسانعم

 هکردلمعتسء هنسانعم قاي روغپ ادتبا هری و تضبر اذا باودلا تعقو لاش |

 لصح اذا ضرالب عي ر عقو برعلا لوق رونلوا رببعت یدشود رومغپ هر |
 ضراوا رجشىلع ریطلا عفو لاش ردلمعتسم هنسانع» قغوق شوقو طقس لاقیالو |

 عقو لاقب یک دیلاق طوقس ردهبانک ندقلوا ناهشیو مدان ديلا ف عوفوو لزن اذا [

 ( عقولا و ) هدننزو روبص ( عوق ولا ) هدب ف طقس ینعع لوهحا ىلع هدب ىف |
 هلی رمسک ك واو ( ةعقولا ) روند هراش وق نانوق هرب دوخای هحاغا هدنن ز و رکس
 ( عقولا ) ةعق ولا نل هلا لاقب روند هنشون وق هلوکرب كشوق ر دعو یانب

 هنسنقوطیلیدرغاطویلیدرتاجه هنسنر هل دش كن هنسن درسر هلبنوکس كفاق و یصفلواو 1

 رفاح عقوتعع-لوقن یک ینسهقوطهربكنغایاراوط ویسهقوط هنب رب ی رب كشاط ییارونید

 یروهغیو روند هني ر مروحواوكتسکو كغاطوهب رض ةدشیا رطذا عقوو هتاد 3

 فتکرونید خد عقو رولوا فصو هدولب نالوا هقفوب دوخای نالوا هرزوا كثود
 ةنتسانعم تھک هلنعرس و قیقر وا عیطم یا مقوو عقو باح” لاق هدنزو 1

 قا هنشاط یکلیب و اعیرس قاطناو بهذ اذا اعقو لحرلا عقو لاقب ردلمعتسم

 هتب رض اذا ةعقيملاب لصنلا تعقو لوقت ردفلاج نوجا كليب هک رد هنسانعم قلاچ |

 م ج ا اس

 ۱ ناقاب ی کروند هبه روا لوش هل وکس تكناف و یحف كواو ( ةعفولا ( مهش

 . شلروا ندنراپوجامرخو روند هحاقیط یخد و هدننزو هنیفس ( ةعیفولا ) روند

 لاق رود هناتت ك کوب هدننزو عقر ( عفولا ) هلن ر یک كواو ردناعف و یعج

 ۱ عسطم یا عقر با” لاق روند هدولو لومام یروغب و عن سم یا عفو ءایب

 اذا ريعبلا تعقو لوقت ردهنسانعم قعصب غاد هرزوا یرلقجاب کیا ثراوطو اه

re تنش 

 . هلتبسنیای (یعوعولا) روند هرازابهش ندا دادما و هئاغا لوا لا ندنارواکنح و
۱ 
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 ؛ قالطا هیسک نالوا لکش ثنخم هلتسسانمو و رد هنسانعم كسک بوریق ینرللاد |[
 | تکرحو عضو قر هلی رق هلا لباټو حرط هفرط یکیا یک یراق یسور هکروئلوا |
 همالک یف لاشو ثنخلاک قلا مکعتسم ريغ حرطم یا عضوم وه لاقب هلوا ردبا |

 لاقب رد هنسانعم كمرتسوک قلقلا هدننزو لعافت ( عضاوتلا ) تینخم یا عینصوت .

 لدکوا بو دبا ثحم هدصوصخ ر هدننزو هلعاقم ( ةعضاولا ) دعب اذا انسام ١

 رد هسانعم كجا تقفاوم ۹۳ تن هسکرب هدصوصح رو کا اذا عیملا عضاو

 | كلبا عالطا بسك هنیار رخ آ ام دحا و هقفا و اذا مالا ىف هعضا و لاقب

 هنم عنضوتسا لاقب رد هتسانعم كمللا صيغ ندنساهب كنهنسنرب ( عانعیتسالا ) .
 هدننزو دف دف ( عوعولاو ) هلیددشت كنيعو ىحف كواو ( عولا ) طعتسا ىا

 | بیطخ لاقب رونید هبیطخ رونخس و غیلب عوعوو هنسانعم یوآ نا رونید هلافح
 همدانو زو فیعضو روند هبوکلت و هنسانعم هزافم روید هناباس و غیلب یا عوعو ۹

 (عاوعولاو)هدننزو هلزلز( ةعوعولا ) هنسانعم نابهدید روند هب یجزوکو روئید

 | هعاوعوو بئذلا هعوعو ٽع لوقتو تاص اذا اعاوعو و هعوعو عولاو بلکلاو ۲1

 ردیدآ لجر رب ندنس هلیبق هلظنح نب سبقو ردیدآ عنصوم رب هعوعوو هنوص یا
 تكنون و یعف كناه یس هلکانه هداروب * هعوعو لاجنیع انهو انه ۳ لا هنمو !

 راضمبو ردناکمرپ هعوع و لاجو ردکعد اهذع دعبا ردلاد هدیعبت هکرد هلیدیدشت .

 | یمادعاندسأر محو ندنلیبق سارلا محوالو يف لک شیرایدد رونلوابرض هدرب
 آ ر دندنلیبق للح هللا الخام *وش لک روب نم لثم هک ی ديد دیزوبا ردکعد ردناسآ |

 | هدنمالس ندنننج كنا هکل وادیعب ندهعوعو لاج نسسپ ردکعدریقحو لیس لاج ,
 ۱ بو ر وشالتهسان هعوعو و رولواكعد ۱ تالابم هککدلیابرقت هرللح راس نسهلوا ۱

 هنساغوغ و قلغحو هنس هامش كسانو راذهمیاعاوعولحرلافب رون,دهزاغو شوب وکه وایو

  مضومر و رونلواقالطا هنعجو درقم ردهنسانعم ناب هدید روند هبیزوکورونید .
 ۲ یا عواعو مه لاقب رونید هرلفدآ یوقو دیدش هلرسک كواو ( عواعولا ) ردیدآ
 ناربادو ءایرحا یا عواعو موق لاش روند هرل هک ایرج و ریلد و هادشا

 ,cis evare ae "3 Naaa ۳ ی سم + تیم سنا جی

 و
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الطا هتعاجنالواهرزوا اغوغو هبلغو قلغح لوقىلع روند هب یناسنا
 | 1 قاشکیورونلواق
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 هرغ هعص و لاشو مور انا نا بالا : نم هم و هم سو ۲

 هبیش هما به هل رصثرب ندشنعون تاب روش هلیحف كذا هعضو ساک
 رد ردصم سا ندنس ام عضو هدا زو هحرف ( ةعضولا ) ردبسا كنوا رب

 یدنلوا ید هکر د هانعم وب ید هعنص هک هتل روند هنسک وقو هغموق ییهنسار

 هب هسک ندا ان هل رک ییعی ةعناو هعنضولا هذه ريغ هنبللا عض لوقت هنمو

 هلا شیوق هقشبرب هک هلا لیدب هرخآ عو ینعضو وش كحعرک هک نسرید هلبوب
 همذع رد هنس انعم قلوا هبامورف هسکرب هدننزو هعانق ( ةعاضولا ) ردکعد یوق
 مول اذا سم الا بابلا نم ةعاضوو ةعضو ةع لحرلا عمو لاش یک هعضو
 ةعاضو نالف عضو لاق رد هنس انعم قلوا هعشنب 0 دا باستنا هب هنسنر و

 هک رد ردصم هنسانعمقیوق ( عوضوملا ) ایعدیا ةعيضو ا روبزملا بابلانم
 هلتع رس بوکا هرب ینشاب بولاح هبهکج ینر الوب هود یک عضوو یدنلوا رک ذ

 بابلانم اعوضومو اعضو هتمکح ريعبلا عنمو لاقب ردهنس انعم كمك قر هشوق
 لحر لاش رواد همدآ شعارغوا هنایز هدن راصو عرساو هسأر نم اطاذا ثلاثلا

 عیضاولا ةراد ) ردرلمنضومررب عوضوم ةرادو عونسومو رساخیا ةراجلافعونو م |
 لتعم ردناکم ما هدننزو ساج ( عصولا ) رد راعضوم ررپ ( ةعيص ولا یولو

 هنسنر رولوا حوتفم اضعب هبرابتعا ثلاباب رد هلبرسک كنيع نوجیدلوا *افلا |
 یعپ هتبحم یا هعقومو هعنصوم یلفف لوقت هنمو رونید هرب قحهشلوا عطو

 كواو ( عصولا ) ردهانک ندکعد رد ریکیاج یتبحم هک ردراو یرب كنآ هدغورد
 قمروغوط رد عنعو یلصا هک هلیاهم ووضم ةيقوف یا ( ععتلاو ) هلیعفو هلی ||

 عضوو هت دلو اذا اعضتو اعضو اهلج ةأرلا تءضو لاش ردلمعتسم هنس انعم
 | هنسم روک شیح هدن رهط مایا, رخا وا 5 رد هلدنعص هک ع نصت کال ذك عضصتو

 اعتصت و اعصتو اعصو ةأرملا تعضو لاق رد هنس انعم قالق هړک هدتقو بيرق

 دوب هدنن زو قاشنا ( عاضعتالا ) ةنعيحلا لبقم ىف اه رهط رخا ف تلج اذا

 هبسحف طعاو مؤلاذالجرلا عضتا لاقب رد هنسانعم قملوا هبامورفو مئل هکر ۱

 عنعنا لاقب رد هنسانعم ككا هب یغاشا یتشاب نوختا + بوصب هننوس كن هودو

 تلعاریثل ییدارب ( عيضوقلا ) هقنع ىلع همدق عضيل هسأر شفخ اذا هبکرو ریعبلا |
 همالا اذا هعضو لاق ردهنسانعم كلا تسپ ینردق هللا لخد هننسئو باح نعپ |

 e اب هو نویسی حس و به ی حس ی سی سس سس |

 لقب رد هنسانعم قعای همابق بویلهدکن هرکص ندقدلقوم ینسهلوقم هفرخو هبحو |
 قععب هلیزوک ینرلهط روع یشوق هودو اهبف نطقلا عضو دعب اهطاخ اذا ةبجلا عضو

 اذا اهر ةماعنلا تعط و لاقب رد هتسانعم كمزید یک فتسا هدنس هوب ن وجا |
 هد هیت شدسک بولی ريق هراب هراب هدننزو مظعم ( عضولا ) اهدضنو اهدئر "

 ےس س س دج د سس ت س يا و ریس اجا



 | لحم لوا یرلهفولع ردرلنیعمو رومام هنس
 | هکر ونید هلاقثاو لاجا هکر ولوا د رغم ندنسهلک عیاضوو ردشملوا هلاحا ندنتالصاح

 | رونلوا تبسن هبارسک نالوا مجت هاش هک عیاضوو رونلوا ریپعت پای ل ویو قلرغآ
 هک رلیدبا هدنزرط هفئاط نانلوا باععتسا هلق رط نهر هک ی دا هفئاط لوش
 | دروب هرلنآ یبیضارا ضعب ندندالب بودبا ناهترا ه ر زوا طورش شعب یرانآ
 | كرمشلامیادو دهن ىتاي مکل ] وبشا ردهلرسک كچم هکكلا میاضوو یدبا ردبا نیبعت

 هنب راک الما كن هر وک ذم تعاج دارم ردشملوا دراو ه دنا دح 1 فكلما عیاضو و

 نیملسم نامه هدهرکک الما رس دهن یب یا فیرش یانعم ردناک ز نانلوا عنصو

 هزس هدای ز ندرلنآ زردبا فیظونو عضو تاکز ی رادقم نمکیدلیا عضو هنک الما
 رلهود دوب هلب رسک كنهرمه ( عاضبالا ) ردکعد ززا لیمحم و فیلکت هنسن
 لبالاتعضوا لاقی ردهنسانعم قمالتوا یرلقلتوا روش نالوا هدنسهروح وص نامه

 | تعضوا لاق ردهتسانعم كعروب هلنعرس هودو حربت مو ءالا لوح نجلا تعر اذا

 ةراصلاق عضوا لاقي ردهنسانعم قمارغوا هنایز هدنراجو اهربسف تعرسا اذا لبالا

 لقي رد هنسانعم كمردشا هلتعرس بوینلب یی وکو اهیف رخ اذا لوهحا ىلع

 مک راولجیا [ مکلالخا وعنضوالو ] یلاعت هلوق هنمو اهع رسا اذا ةبادلا عضوا
 هرلهود لوش هدننزو هنسحم ( ةع ولاو عضاولاو ةعضاولا ) عیرسلا ودعلا ىلع

 تلایا رب هدنع عضاوو رله هرب یربغ بویلتوا قالتوا روش هدنسیبق وص رونید
 یپسورو رونید هرلهودنایلتوا رجش یرلکدید هعضو روید هرازنچ هعضاوو ردیدآ
 ۲1 روشهدنرانک وص اباد( ةعوضواا )ةرحاف یا ةعضاو ةأرما لاقي روذید ه یراق

 ۱۳ دلت 0050 وا زدن زكى راز آنی وخ هکر ون دهراهودلوشورونید هرلءودنالبدالت وا قالتوا
 هعوصوم ثیداحاو هلوا راردنک بوياش و هنيه رکصندةدلق و ب واک ےک هدعببودیا

 عضو ءارتفاو ابذک رلضع ندهرکص بویلوا رداص ندیوبن ت رضح ف رط

 | هقلتحم یا هعوض وم ثیداحا لاقب ردن رابع ند هبذاک ثیداحا ی رلکدلبا تبسنو
 | ؛لداض ( ةعضلاو ) هلیصف داض ( ةعضلاو ) هدنن زو عوو ( عوضولا )
 | رد هنسانعم كلا ریقحو لیلذت سفن یدنک هسکرب یک روکذم عنو هبرسک
 | ءلداص هعصو اهلذا اذا هصبف همصو ةعصو اعووو اعصو هفت نالف عضو لاقي

 | یک هعیضو هل رسک و یصق هلداص هعطو رک ذیس اک رد هنسانعم هعنم و هلیعف

 | ةعضو ةع لوهجلا ىلع هتراج ف عنصو لاقي رد هنسانعم قمارغوا هنایز ه دنراجت
 | مبارلا بابلا نم لجو لحوک منصوب هنراجقف منسو لاقیو سس اذا ةعنسوو

 لاب رد هنسانعم تئاندو م ؤل قلف_علآ هی رسكو هلیصف هلداض عضو
 لاقي رولوا ردصم ه دانعم و و ةساسخو م ولو طاطحا یا
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 , لا رونید هنب رلیدلوح تن راپرواپ هجرس هلنبتصف ( عص ولاو ) هدننزو ریما
 دیز ینبحنا ىد « رابعوب اهرافصو ریفاصعا توص یا مصولاو عیصولا عسي
 كداضو ىح كواو ( عضولا ) یدنلوا نایب تاعفدلاب ا ردندنلیبق هم رکو

 هدشنزو لوقعم ( عوضولاو ) هدنرانزو دعقمو ساج ( عضوملاو ) هلئوکس
 اعوضومو اعنضومو اعضومو اعنضو *یثلا عضو لاقي رد هنسانعم نداهن قموق

 ٠ هنس انعم قعلیغ اشا ندنتس هبت نو ردق ىب هسکرو هطح اذا ثلاثلا بابلا نم

 نزسک | یحهرو ه> رادقم رب ندننادو هردقفنم لمح اذا هنع عضو لاق ردلمعتسم

 رغخو لیلدت عنص ووا يش هلع اع صقنیا ه٤ رغ نع عنصو لاقب اش ردلمعتشم هنس انعم

 قەروا نویو و اهلذ اذا اعصو هی نالف عضو لاق دش هس انعم كلبا

 را دواي ندب ا مدآ رب یحوصر و ۳ سماذا هفنع عضو لاش رد میام

 اهطقسا اذا هنع ةيانطا عضو لاق رد هنسانعم كلا طاقسا ندننوب كنهسکرب

 ریعملا عضو لاش رد هتم اه لک هلع رس 0 هر یشاب ۳ عوسومو عضوو

 لاش و تک هد زر دم یس ه زحمت ش اط حراش ب عرسداو سا نم اطاذا 7

 لاق رد س اسف كاا تسد ی ردق كمدآ رو اه ریس یف تع سا اذا هقانلا تعمحو

 ۱ وص یعسق هود رد ردصم هلرصف هلواو ) ص ولا ( [ییضو لمح اذا كعاصو

 رد هن سانعم قمالتوا هداروا اعاد تو" هر یربغ ندفالت وا روش نالوا هدنفا ر طا

 ىدتم هدانعم ویو حربت ملو ءاملا لوح ضجلا تعراذا ةعيضو لبالا تعضو لاق
 ر3س انعم تا نایز هدن راک و یعرذا اهتم لایا ۳ لبالا تعصو لوقت رولوا

 ۱ ٍ لنک رونىدەتوا روش هعصوو رخ یا ةعیضص و لوهحا ىلع هن را یف عضو لاش

 ۷ هعیاص و نم کل اقب روند هب هعانصب تق نانلق لبزفتو لمح ندهبامرسو هنس انعم

 الا لا هع زادیا ةعيطو لبا لاق روند هراهود نیکح هغ الت وا وانطو 4 طءطح

 یطعا لاش رود هنس وقم راشعاوموسرو جارخ قح هئلوا دخا ندی ريم بناجو

 1 هنسن كب هسک رو روشعلا و جارخا نم ناطلسلا هذخأیام یهو هتعیصو نالف

 ي روند هک نالوا قال وغواو نالوا دو دعم ند هلیبق رخآو ندا اع دا ثبشت

 ٩ تست راد هتک هدنآ هک روند هل ات لوقو ید یا ابو 6
teرد عیاضو چپ ردوا حصو ينحا هک ایوک هرحا هي رع بنک هلوا  ّ 

 | رلردبا یک همالوبوایل بولاق غاي هرکصن دکود ییادفب هک ردیسا ماعط ولرد رو
 ] اص هتناویدو رتفد تلیاو اضقرب هکرونید هنیراتسا كنهب رکسع ةئاط لوشو
 ا تبع ها زغو كنحرو هفرط رو جورخ ندلح لوا دعبنم ب وئلوا تب

 جسم او جم سس تم سو مس اسب بوس تو یخ سو ماست مسموم

ET EE 

 ا رفس السا نکل فرصتهراچ هجرک بولوا یسهایس دعاقنای هّئاط وب رلهلوا |
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 مد و جوجه یر بو یه هوم جرم جمع و HY تا و هستم تصور تور هو ریو سم

 أ هنساتعم روجو روند هنتوا نغاو روند هنسهجراب توا ش٤ هدنک ار

 یشلا, عشو لاقب ردهنسانعم قمردشراق هلنوکس كنيشو ىح كواو ( عشولا ) |

 ! هدعصاذا لبإلا عشو لاق رد هنسانعم قغ هغاطو هطلخ اذا تلاثنا بابلانم اعشو

  نابو هرهز یا لوقبلا شو فطلا ام لوقت رونبد هنب رلکعچ تاو زبس عشوو
 . هنب وا كجروا هلنیتعع ( عشولا ) رونلوا ریبعت یجاغا نوذروس هکروند هنحاغا :

 . كنیشو یعض كلاي ( مشوپ ) تویکنعلا تيب یا عشولا نم نهوا لاقب رونید |
 | هد رک نآرق یرلدصق هکردیسا یحاص كنب راتضح مالسلا هیلع یسوم هلیعف |
 لب میک كنهزمه ( عاشبالا ) مالسناو ة واصلا اسهیلعو انيس ىلع رد روک ذم |
 ۱  هسابل ( عیشوتنا ) ترهزا اذا راجشالا تمشوا لاق ردهنسانعم تنلکعچ چاغا "
 ۱ ۶ هرکسندقدلحالح یغوع و هذعا اذا بوئلا عشو لاقب رد هنسانعم كليا فجز ح

 شاب یلپیا قحهنلوا جس لوق ىلع رد هتسانعم قمراص بورود نوا كمريکا |
 : عشو لاق رد هنسانعم ققوص ههروسام هرکصندقدالوط هغر هحرسو هغمرب
 | لخدنف یصذطاو مالالا ىلع ديلاب لزرغلا رادب نا وهوا هفدن دعب هغل اذا نطقنا

 | اذا بیشل همشو لاق رد هنسانعم قعصب ىسهناشن كلريب هلاقصو جاصو ةبسقلاق

 | اذا هب عشوت لاق ردهنسانعم كيا ترثک راهظا ه دننزو لعفت ( عشوتنا ) هالع |
  لبلاق مو لاقب رد هنسانعم كفك قرهباص هنلوصو هنغاص كغاطو هب رثکت |

 | تعشون لاق رد هنسانعم قغآ هغاط نوعا قمالتوا نوبقو الءثو انیع ذخا اذا

 ٠ بوروط هرزوا هعیشو ندب وق ( عاشیتسالا ) ءاعرتل تدعص اذا لببا ىف منا
 ( عصولا ) عیشولا لع ینعی قنسا اذا لجرلا عشوتسا لاق ردهنسانعم تكسکج وص
 هدیکر ت هک ردیدآ شوقرب كجوک ندرس هلنیتعفو هلئوکتس كداصو یعف هلواو
 ۲ [ یسود عاشو هدننزو نالزع ر واک ناعصو یعج ردب رلکدلیا ریبعت هتکما
  نعصب سجن یی * یوخو ىلولقا ام ماف خانا « وبشا ییدلیا داشنا ه دنفصو

 | ردندئلا باب ردعراضم ندنظفل مصو یسلک نعصب عفاو هدنس ۰ بوبا ىصح :
 | كسکوب ردیضام ندنسهلک ءالیلقا لولقاو رد هتسانع» كلا ديدان یبهنسن رب ]
 ۱ ینرلفتلوف هدقد روئوا هکر دیضام ندهب وخ یوخو رد هنسانع« قمروط تكسکو و ۱

 ۰ نکرروتوا كنهود دارم ندسجنو رد هنسانعم كلبا ولنادم بوی: ردشفص هنب راناپ
 | ردیسهرهم نالوا ه دنسکوک یسب رو یرازوک زبد ترد هکردیسانحءا شب نالک هرب

 | ضرا هلیصف كيج بوبحو رولک تانفل یمج روند ید هنفن هبر ره كرانو
 ا هلا یسجت تاندفئو بوکوح یقرهناب ینرلفتلوق هلشیاغو تمفر یسهود روند هب هظرلغ ۱

 اإ ردبا فصو یتغیدلوا رروی هرب ینرفشاط لفج نالوا هدرب كب یشا ندنوق لاک

 ۲[ رد ذوخأم ندنظفل عوص هکردقلوا نصب هلبعط هلداص نالوا باوص هدنو نکل

 قبرس
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 ۱ نوحما ی ع تعسو یدبا 1۳ ییزو ا سو لا لوقىلع یدبا یعسد یلصا

 ۲ كغلۇم زا مجرتم رديس هفیلخ كمالسلا هيلع سابلا ترضح هبلا راشمو
 هدهیفن تالذک هیننم یلوق رک عقاو هدنن رابع دیزیک هراظن ىلع لخدالو هدارو |

 * اکرابمدب زبلا یدیلولا تیر * رولوا تراشا هعارمصموبشا هکردلقتحم قوا لاثم
 عسوا لاق رد هنس انعم قلوا یحاص تورتو انغ هلیرسک كنهرمه ( عاسیالا )
 تورو نورداق هاینغایا [ نوعس ولاناو ] یلاعت هلوق هنمو ٌهعساذ راصاذا لحرلا
 ( عبس وتلا ) هانغا یا هيلع هللاعسوا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا یحاص ناماسو

 یبحاص تيه افرو امغو هقیص دص هعسو ل اش رد هنس انعم قفل الو و لیعف

 قلالو هدننزو لعفت ( عسوتلا ) هانغا یاهیلع هللاعسو لاقب رد دنس انعم قلق

 ۱ هرز وا تعس و زس هقداسحم هدسلحم و قصت لص ناکلا.عسوت لاش رد 4نسانعم

 سلحلا ىف اوعسوت لاقب رد هنسانعم قلجا بوی قیبضت ,یرلنشینمهو قمروتوا |
 قل ال و هد رلن وب ) عاسیلس الاو ( PET ق افنا ) عاسنالا ( | یحت اذا

 هليا همش نيش ( عيشولا ) اعساو راص اذا عسوتساو ناكملا عستا لاقب ردهنسانعم
 هکروند هرلحاغا هم راپ شل رای ندنرلخاش امرخ لوشو رد:دا عض ومر هدنن زو ریما

 رلکر دورلحاغا ی رلکدشود هفقس یک كترحو لطح هدرل وا ریکراک بوزرد ر صح

 , هرز وا ریصحو هرزوا یب رجو لاج یرل همراپ لوا هکرولوا هاکو رارمشود هرزوا
 هنفارطا ناتسب و غاب و راردا دس هلیا قیتق یراکدید مامن ینرلقلارا بوصاب

 یراکدبد ماتو رونلوا ریبعت حابس هکرونید هبولوح یراکدریوچندیپ رچو ندیلاچ
 نشود بو روق ندحاغاو روند هب هنس نانلوا جست هد زرط ریصح ندقلتوا

 هنیزرغاویقو رونید هنفصز كبو یسهلوقم هحارفو كناتفقو رونبد هرلخاشو كرب |
 رکح یوص بوصد هن س وا كا مدآ نکحوص هکر ونید هحاغا نوعو یرلقدو ۱

 یا عیشولاب بوثلا تالا سن لاقب رونید هتلآ رلک دید یجاغا نیمرس كرلهالحو | |

 شیرعوهو اعیشواوبصت لاقب ردا اشامن یرکسع لاوخا بورونوا هدنآ کروند || ٩

 لوب لوب هدننزو هنیفس ( ةعیشولا ) هیلع هنم فرشپ رکسعلا ىف سرا ی |
 هکرونسد هلآ ندحاغا یرلفدراص كلبا ناولا هل راهالح و روند هرابغ شەزوت ۱

 یراقدراصجاغ را رل حاب كاذک رولوا جاغا نالب راص قمو هنن رزوا هروک هکوب

 شهقوط لوب لوبو رولوا شیماق نالوا هرجا هروسام هروک هکوب رونید هشماق |
 هبق را.ص شش دراص ره ندکلببا و ندقوع و روند هلق و هغوبح نالوا هدهحال آ 1

 جو قثارط یا عیاشو وددر لاق هنم و رد عیاشو یعج روند هععشو 8

 هدرلغاط هدننزو روبص ( عوشولا ) ةفيفل لک یهو عباشولاب بوثلا كئالا |
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 | یا الیک نیرمشع عسي ءانالا اذه لاقب ردلمعتسم هنسانعم قعشخص هباق رب هتسنر و

 ۱ | تعسو لاق و ن ورشع هيف عستب یا البک نورمشع هععسی اذهو نی رشعل مسی
 | یا انیلع حس مهللا لاقبو طاحا یا یئ لک یلعو ؛یش لکلو *وش لک هللا هجر
 1 تقاط و بات هعسو رد دعمم هک رولوا فوذح یلوعفم سپ كئجر ینعی عسو

 | لوقت هنمو ردضوع ندواو ءاه یدبا عسو یلصا ردلمعتسم هنسانعم تردق و
 ۱ هکر بدح راش رک یساک ردهنسانعم قلوا عاسو و تا هعس و هقبطاام یا اذ عسا

 مسو لاقب ردراو ندسماخو ندعبار بابو ندثلا باب هداموب ه روک هننایب كحابصم
 ۱ اذا ناکلا عسوو مولا ناکلا سو لاقب و ثلاثلا بابلانم :ةعس هعسي عاتلا “الا

۱ 

 | رد هنبسانعم قلا هنا ینآ هلکلک لو هګیشرپ هنسن ر و ردهانک ن

 ثلذک مسا ندرلنو و سماخلا بابلانم ناكملا عسو لاقبو یدعتالو یدعتی عسنا
 نو ( عساولا ) ةعسوو ةعس منصولاق لاش هدننزو هفرغ رد هعسوو هعس
 عیج ندنشب وبر هاکرد عساوو قیض دن عساو ناکم لاقب رونید هبهنسن شیکک و
 ءاسا كنالعو لح قح ترضح نالوا ءاطعلا ریثک فاك یناسحاو ءاطع هنالّوسم

 یتجرو لماش هناقولح عیج قف زر دوخای طبح ییابشا ؛هلج یلگ دوخای ردندنساسح
 ریثکلا یا [ میلع مساو هلو ] لاعت هلوق یف اک ردکعد بعوتسم یبایشا هفاک

 هتجرو هفلخ عیمج هقزر عسو یذلاوا ېش لکب طبحاوا لأسي اه عسي یذلا ءاطعلا

 اإ تاکرح كواو ( عسولا ) ىدنلوا فالتخا ه دنتبعص فرش نابح نب عساوو “یش لک
 اإ ةدجلا ىا عسولا لهانم وه لاقب ردلمعتسم هنسانعم راسیو تورو انغ هلال

 | یتقاط یا تعسو یعسویف سیل وه لاقب یک هعس ردلمعتسم هنسانعم تقاطو باتو
 ۲ یا عاسو مالغ لاقب رونبد هراکشهدخ كالاجو تسح هدننزو باح ( عاسولا )
 | قرهیلحالوق ب ولوا شیکک ی رلعدآ ل وق ىلع هتآ هدنود * رکو و بدن
 ۱ ع رذلاو وطخا عساولا وا داولا یا عاسو س رف لاش روند a ندر کس

 | ناکم لاش رونید هبهنسن شیککو لوب دوب هددننزو ریما ( عیسولا )
 هلا دعس ون و ر ونید هنآ شکک ی رلعدآ دوحای لرکو و قیص دض میس و

 ( ةعسلاو ) هدننزو هع انق ( ةعاس ولا ) ردیدآ كب وص رب هدننی ربشق ونب
 . مالغلاعسو لاقب رد هنس انعم قلوا عانو یمسقتآ كلذک راکتم دخ هلیصف كنيس
 : هدنن زو عضب ( عسب ) اعاسو ان اک اذا سماخلا بابلانم ةعسو ةعاسو سرفلاو

 . لاخدا مالو فلا نالوا فیرعت فرحاکاو ردیمماناشیذ رتمغیپ رب ردیمحا مسا

 م کیا ءارف ضعبو یک دیزب زفلوا لاخدا فی رعت فرح هنبراظن كنوبو ردشهلوا
 ۱ هدرئاصب كفل وم ردي ارق یناسکو هرج هک رایدلیا تأرق هدنن اونع مسیللا هلمال

 منا يمنبلا روك هایت
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 هبی رغایا لوهشام اب عزواف هارغایا * غلاب هعزوا "لاقت رد هنیبابعف وردنا“
 | قا لوب هقانو مهلا یا هرکش هللا ینعزوا لوقت ردلمعتسم هنسانعم ماهلاو

 رو هلا هلمهم نبع ئشان ندنطاغ یره وح رد هلا همجح نیغ نالوا هئس انعم

 هنس انعم عیزوئو ردشلنا تبث هد هلا همجحم نيغ هللا هنتحص هرکصن ا دکدلپا

 بیغرت ههنسنر هدننزو مرکم ( عزولا ) هوعسفو هوقرفاذا هوعزوا لاقت رولک

 لومق ) عوزولا) هب ی رغم یا عزوم وه لاق رونید هب هک شلتدنق بوثلوا

 هارعا اذااعوزو هعزر هعزورولوا ردصم هدانعم وو روید هغم ردنق ردعا هدننزو

 هق العوب رد هنس انعم رحازو منام هک ردعیجب كنظفل عزاو هلن امف ( ةعزولا )

 عنم یقلخ ندل اعفاو ءایشا یی دلیا مرحو ی كنرات رضح لاعتم یادخ هللا

 نيعنام ةالو یا ةعزو نم سانالدال لاقب روئلوا قالطا هم اکحو ةالو ندارحزو

 نوعکیدلیا عنم ندن رلنوبق یدروق روذلوا قالطا هکپوگ عزاوو هلآ مراسحنم
 تیشغو رییدت ینرل روما یس هلوقم هب وست ینر وباط بوب هصی ینیالآ كرکسعو
 ناكاذا شیما عزاو وه لاش روثلوا قالطا هنس هلوقم یشواچ یالآ ندا ری

 توس و عار ذلا ن عزاو ر دیداعسا عزاوو مهنع دش نم درو مهرومآ رب دب

 یدهنلا عزاولاوناو ردندنیعبات هللادبع نب عزاوو ردنداحعا عزاو" رکید قر هیلوا
 هدنظفلعزاو یسهلیبق لیذهو ردرلیعبا یسارلا راج عزاولا وباو ربع عزاولا وباو

 رد هنسانعم تاعاجج هلیحصف كنهرمه ( عازوالا ) رلرید عزاب هللا بلق هیای یواو " 
 نالوا یردب كنلطب رب ندنس هلیبق نادمهو تاعاج یا سانلا نم عازوا اهب لاق
 ردیوسذم هروب نم نطب یعازوالا ور نب نجرلادبع ماما ردیبقل كلدیز نی دنرم

 یعازوالا یعس نب ثیغم ردیدآ هب رفرب هدنحراخ سیدا رفلا باب هدنساضق قشمدو ۳

 هدنع هدنزو عمم ( عزوم ) ردنداروا یدلیا كلاردا یمارک ٌهباصع رفن كيب <

 هدننزو ريب ز ( میزا ) ردعقاو هدنس هلحرم یعتتلا كنجاجح ندع کز رقزپ
 كلبا زايا ماهلا ندقح هاکرد ( عازنتسالا ) یدیا عیزو لصا ردیلع لحرر |

 هصح یبهنسنرب ( عب زوتلا ) همیلتسا اذا هرکش هللا عزوتسا لاقب رد هنسانعم
 ووشو هق رف اذا من لالا عز و لاش رد هنسانعم كمردشلوا بول وب ۶ نوه

 لاق ر د هنسانعم كيثل وب هصح هصح ی هنسن ر هدننز و لعفت ( عز وتلا )

 لاق رد هننسانعم سفنلا دیدش هدننزو قفتم ( عزنلا ) هومسقا اذا هوعزوت_
 هدننزو هئز ( ةعسلاو ) هدننزو هعد ( ةعسلا ) سفثلا دیدشلا یا عزنم لحر _

 هعسب *یشا هعسو لاش ردیلباقم قين ردهنسانعم كلک ناک هتتشر هنسنر

 a كعسل برعلا لوقتو قاض دض مبارلا بابلا نم ةعسو ةعس هعضیک
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 مس هدننزو فتك ( عرولا ) مهماو ۱ . ریه رب كب ندم راحو ثتامهنم ردلعاف
 | الصاو نابح یا ع رو لحر لاق رونید همدآ ققروقو ر وند همدآ ندنا باتثحاو

 | روند همدآ فیعضو ریقحو ریفص نالوا نلک رشو ريخ ندیشلاو نمار هشيا رب
 | هدانعم یکیاوب فلوم هکرید ح راد هدنع ءانغال فیعنم ریغص یا عر و لح ر لاقب
 ۱ فتک هدرلنو ارهاظ هک ربا دارا هدنلرد ع رو نالوا هدننزو فتك یظفل ع رو

 | ع رولانالوا هدام سر هلغلوا هلنیتصف هروک هنیدبیقت كحاصع نکل ررولوا هدننزو
 | ( ةعارولا ) رل رولوا هدردصء تروص بولوا فوطعم هنسهلج ی وفتلا
 ] هلیضو یحف كواو ( ةعرولاو ) هدننزو باح“ ( عارولا ) هدننزو هعانق
 | قوا ققروق مدآرب هلنیتضو هلی كواو ( عرولاو ) هدننزودوعق ( عورولاو )
 اعروو اعوروو ةعروو ةعروو اعاروو ةعارو ع روو لح رلا ع رو لقب رد هنسانعم
 قمل وا نمار هشياو هبل وجو فیءطو ریقحو نبح اذا ثلاملا ب ابلا نم اعروو
 عورووهلب كواو عرو هعاروو فعضو رغد اذا عروو نالف عرو لاقب ردهنسانعم
 | لحرلا عرو لاقب ردهنسانعم قملوا فیعضو ریقح یسشاومو باودیتعی یلام كندا
 | وریک ندهتسنر هعاروو اعاروا هلام ناک اذا سماخلا بابلانم اعوروو اعروو ةعارو

 . ةعارو ثرب ثروک عرب هنع عرو لاش رد هنس انعم كلنا تغارف بو روط

 هکر دیعجب كنظفل ع رو ناشلوا رکذ هلیصف كنهزمه ( عاروالا ) هنع فک اذا
 | ند هنسنر هدننزو ریما ( عیرولا ) راغص یا عاروا هلام لاقب رد هنس انعم ریفص

 . ( ةعیر ولا ) فاك ىا عیرو "وه لاش روند همدآ نالوا خراف بوروط وریک
 | ونو يديشاا شخ هړون كلام هکردیمما یسرف لورعنن صوحا هدننزو هنیفس

 | هنایم هنتسن یکیا هل رک كنەزمه ( عاربالا ) ردیدآ عح وه رب هدند روب ےقف
 ی هسکرب ( عيروةلا ) زجحاذا امه عروا لاق رد هنس انعمقلوا لئاحو نحاح

 ندوص یب هودو هفک اذا هنعهعرو لاقش رددنسانعم قمردروط وربك ندهنسنر

 ثدح ) عروملا ( اهدر اذا ءاملا نع لبالا عرو لاقب رد هنسانعم كمروح ورک

  كعنلي وس هدننزو هلعافم ( هعراولا ) ردئندح عرولا نیرضاح ردنداعسا هدانزو
 | هعراو لاق رد هنسانعم هرواشمو هلاکو هقطان اذا هعراو لاق رد هنس انعم

 ۲ رد هنس انعكلبا زیهرب عبطلاب ندنایهنموازما هدننزو لعغت ( عروتلا ) هرواشاذا
 ورک ندهنسنر یمدآرب «دننزو عزن ( عزولا )ج رح اذا اذکنم نالف عرون لاقب
 رونلوارپ هت كلبا قاسب هدررفاسل هک رد هنس انعم« كمردتبا تغارف بورد روط
 ۱ تیدحا هتمو حراشلا لاق هتففک اذا ثلاشلا بابلا نم اع زو هنءزو لوق

 ۱ ردلیعو اطم كعزو هدننزو"یقانا(عازن)۱) [نأرقلا عزباء رثکا ناطاسلا ع زبام ]
 1 ( فکف هنففکیا عزناف هتعزو لوقت

0 

aیی ی بند ید یا  
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  ۱اع نافصخ اةفطو ] ىلوق ق رولا فصخ و
  ۱ةعداوملا) [عدوتسمو قا ىلاعت هلو یناک رلیدبد رد ردام جر دارم رلضعب (

 ردعمات هنآ ]لا قرو ن٠ا

 یهنسنر هدننزو لعفت ( عدوتلا ) ااصت اذا اعداوت لاق ردهنسانعم قعثراب-

 ناوص یا ع دیم ق هناص اذا هعدوت لاق ردهنسانعم قمالقص هرڪا قرظ ر |

 ردهنسانعم كلا لذتبم هلفغلوق بوروس هحوکهشیا یهسکر دوخاب یهنسنر و

 عیدون .هبسک رب و رولوا نددادضا هدنروص وب هتحاح یف هلذتبا اذا انالف عدوت لاغب |
 ىلع لس یا لوهحا ىلع ینم عدوت لوقت رد هنسانع» كما ماست و تیحم هدنتفو

 منم ع رتسا یا ] مم عدو دقف ملاظ كنا لوقت نا ملاظلا بایت یتما تيار اذا ]

 ینعی ساتلارش نم قوتب اک قول و منم ظفصوا یصاعاا نیب و من یلخوا ولذخو |
 اکا متما یئا ندنفوخ هلفلوا رادغ یحاص تباههو توطس راکتسو ماظرب ق

 ج هلبرلتوا مدیا تراسج هکعد نسروب هديا روج و اظ عرش فالخ نس
 ناهه و توکس.دعب نم ندفاوا رانف رک .هتقشم و تن هلبنهح داشرا و |

 تیوقف و قرفتسم هنالذخ و یرخ كر هديا كاما هنایفط و یماعم هک دک ۲
 توکس ند داشرا و راکنا هوقم لوا دوخای رارولوا قصسم ما هب هیهلا

 سما یماضتقم روئلوا ظفح و قوت یک یفیدلوا قوت ندمان رارش ندرانادبا |
 لاق ردهنسانعم كلیا ندا هلا همجک» لاذ ( عذولا ) راک لاک هدفورعم || ١

 رونید هیوص راوكشوخو قاص ( عاذولا ) لاس اذا تااثلا بابلانم اعذو “لا عذو |
 ( ةعارولا ) ىوقتلاىا ع رولا لعا وه لاقب ردهنسانعم نغغص هلنیتصف ( عرولا ) |

 هعارو مرکک عروو عاطوك ع روو لج وو ت روک لجرلا ع زو لقب ردذوخام
 نود هام قلوا قثروق عوروو هعاروو جت ادا اعوروو اعوروو اعروو اعروو 1

 اقا رد هبولقم ندهعور هربخا تفل هکر رسک كرلار( ةعد رلاوةع رلا )رک ذیساک

 یدهیا هعر هآ لاش زواوا لص هاکغد ها ع كنو لوق ىلع روند هب 2خ

 ماش یا معز نسح لات رده: انعم هراب او ناشو اهءوسوا هدیه ناسحاو
۳۹ 

 ا ا

 ةعداوم مهعداو لاق ردهنسانعم قالوا لص بودا كرت یتوادع هدننزو هلعاغم | أ

 :فرطکیا بودبا كرت یتموصخ هلبرب یرب هدننزو لعافت ( عداوتلا ) مهلاص اذا |

 و هيلع هلا یلص هلو هم و ردامعمسم هنس هادعم قلوا جخرتسم و عیدوشلل یءد

 ۰ را هل وفم لوا هسا رولوا جرم و هدو هل رل لاا ترداړم هراکذا هل رلبلق ۱ 1

E eS 

 ۲ ندهانکهدنرلنزوعوحرولوبق(عورولاو) هلتیتعفوهدنن زوع رز( عرولا و)هدنن زو هعانق ۱
 ٠ ند روك ذم یانعم رد هندانعم تالا زیهرپ بودقص ندرلهنسن ازسانو ندم راتو |

  هنتسانعم زبهرب ر وند هدفقاص ندمراعو تایهنمو رد رلععا ندننانعم ج رکو
 . تلیهو بوخ تربس هعرو ع رولا لیلق یا هعیرلاو ةعرلا "یبس نالف لاقن هتمو
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 توس a ا ا تو نخ کن شنا تدق وا

 | روند هنناشوط برعو ضاب هتلصوح ف ناک اذا عدوا ماج لاقب روندهنحرکوک ۱

 أ هن هکم هکر دکال ر هدنج راخ كنهرونم ندم ( عادولا ةن ) هنسانعم عورب

  عیدوتهداروا یرلن آ یندلواو عییشت ردقهباروا یتاقلعتمو بابحا یرلندا تعرع

 ۱ ردنداعسا عابوو اب i انرب ندنسبحاو ن هدننزو هباص ( هعادو ) ردنا
 أ یمهسلا هعادو يبا نب هعادوو دز ییان ةعادوو مارحنا دوخای ماذحن ةعادو

 عدار ( عداو ) رد هع داووب دوخای ردب ردب هلیبقر ورعن ةعادوو ردندباختا

 ۲ هالعلاوبا یرعلا هئادبع نب عداوو ردئدح ىس رلادوسا نا عداو ردندامما هدننزو
 ۲[ كنيعو ىحف كلاد ( عد ) ردبس هداز ردارب كفورعم رعاش رهتشم هلا ىرعملا
 1 هغيص ع د عدووبو هکرتا یا هعد لوقت رد هنسانعم كرتا ردرضاح سا هلن وکس

 اإ ابسذم ایسن یتعب ردشفلوا هناما یسیضام نکل یک عضب عضو ردغوصم ندنس

 و اضعبو رارید هک رت هکلب رل زید هعدو هدنسیض ام رد ر وجه ن دل امعتسا
 1 هرزوا یللضا رونید عودوم هدنل وعقم میسا ردعشاوا دراو هعدو هدرعش ترورض

 1 [ ىلقامو كبر كعدوام ] اذاش یلاعت هلوق یرقو رونید كران هدنلعاف مسا نکل
 ۸ ةالسلا هیلع مانارخف هکرید حراش لسو هيلع یلاعت هللاىلص ىنلا ةأرق یهو
 ةشنااوعد ] لرکو هروک ذم تارق كرك هلفلوا غلباو حصفا ىرلترضح مالسلاو
 | ردقنره اریز ردلوجم هلامعتسا تلق هدننیدح [ کوکرتام كرتلا اوکرتاو کو عدوام
 هلبظفل كعدوا ام یهروک ذم تارق و رده هدسایق هد هسا داش هدلامعتسا

 1 ره كموقرع ثیدح هکهتن ردفا نیس هیونعم تقفاوء نالوا هدننب یلقام و

 || ردشلملا نيب زو رب یرلتعنص عیصرت و ردصلا ىلع نجعلادر نالوا هدنرل هرقف
  یهتناردما هللا كرت علا دعب ىس هلك رزورما هللا كرت علا لبق *ییشرب یسک عدو
 | هلرسكك نەز( عاديالا ) رديمسا منضوم رب هدنبرق عنب هدننزو نالس ( ناعدو )
 اإ هيلا هتعفد اذا الام هتعدوا لوقت ردهنسانعم قموق تناما هدنناپ كمدآر یبهنسنرب
 ] یا هنعدوا لوقت رولوا دن هلغلوا هنس انعم كما لوبق ىتناما و ةعيدو نوكيل

 ۱ یحاص تیهافر و نوکسو تحار هدننزو قفتم ( عدتلا ) هبنع دوا ام تلبق

  رونبدهمدآش لوا كاندرد یوضعر نامه بولوا عاص یسراس ءاضعا لوقلع

 ( عادبتسالا ) می هراسو اوضع وک-شیوا ةعد بحاص یا عدتم لحر لاش

 لوقت ردهنسانعم قموق تناما نوعا كالا ظفح هناي كنهسک ر یبهنسنر

 . عمو هعیدو هلیسهینب لوعفم مسا ( عدوتسلا ) هتظفضسا اذا ةعید و هتعدوتسا |

 . فیرش تعن كنبراترضح هنعهللایضر بلطلادبع نب سابع و روند هناکم نانلوا

 ۱ فصخ ثبح عدوتسم * قو لالظلاف تبط اهلبق نم « وبشا نمضثم یوا

 رد, راهاکرارق نالواهدننحكناوح ومد اچ قد قره رد ی
 س



۶ ۳ 
 a نمو استوک توس

 عدوو هناص اذا اعدو بوئلاب بوئلا عدو لاق رد هنس انعم كلا ظفح هرجا

 برعو ردیس هریظحو ولوح هک رونید هنس هروج كربق لوق ىلع هرازمو زبق
 هد هلع كلاد هدنوب هنس انعم عوبرب راربد ید ینا الرت هک روند هنناشوط

 رلهبنک نالقو یرل هک نالق رفاسم دوب هدننزو لیعفت ( میدوتلا ) رد ئاج
 نيضف اخ مهفلخ اذا سانلا رفاسلا عدو لاقب رد هنس انعم كلتسا یرفاسم ||
 هرفسو هنوک رتي یا لغق اذا اهبلا رصد قلا ةعدلابال افت رفا اذا هوعدو مهو ۱

 راد دن انعم كعد هروک هناي كبغار نکل رولوا تبعشذم ندنس اعم لر سب أ
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 رد هنس انعم كلیا كرت عیدونو یدلوا یراعتم هدعبشت كرهیلئتسا یرفاسء هدعب ۱

 لاق ردنرابع ندکلیا ظفحو عضو هرجا نادماج یسابل بوئلا میدونو رک ذیساک

 ندعي دونو عدو هدننزو باص-(عادولا ) هنوصی هيف هلعحاذا ناوصق بوثلاعدو |
 هدیسراف هکر وند هکیشانسا هلا رف اسم هدرلنآو هلا رلنالق ورک رفاسم ردسا |

 رقتسم و نکاس بولو مارآ ) عداولاو ( هدننزو ريما ) عيدولا ( روند دوردب | ۲

 مس لاش یک هعد دو روئلوا قالطا هاو ده میدوو روند هب نشست شلوا

 روند هلآ نالوا تحارو لهس بویلوا شک رسو هشالآو دهعیا ةعيدوو عدو
 دوب هدننزو قافنا ( عادنالا ) حیرتسمیا عودومو عیدو سرفلاش یک عودوم |

 اذا ىلا عدنا لاق رد هنس انعم قلوا رارقرو نکاس بولو مارآ هنسنر |

 هنیکس( عود ولا )ردشلتا رارکت ینوفلوم یدیا عدنوا یصا كنورقتساونکس |
 هنانک اسومارو راقولاو ةنیکسلا یا عود ول اب كيلع لوقت ردشلوایسا هنسانعمرارقو ما راو |

 ك هسک مان مضع*نب مرهو روند ید عدوم هک هتن ردشلیا را رکت یووم روند ۱

 یعجج رونید هب هنن شلئوق تئاما هدننزو هنیفس ( ةعيدولا ) ردبسا یسرف |
 هظفحا عوذع وم یا هدئع ةعددوو» لاقب ر دن دنس انعم هعددوخاپ كرت رد عیادو 1

 د وب هدننزو مرکم ( عدولا ) ردرلییاعص ورعب ةعيدوو ماذجنب ةعيدوو
 عدومو عودومو عبدو سرف لاقب رونید هت آ ولتحار نایلوا شک رسو قان وا |

 (ةعادتلاو )هدننزو هرم ( ةعدتلاو ( هدننزو هف رغ( ةعدتلا )جیرتسم هعدودیا

 شیعلاق هعسو فخ یا ةعدو ٌهعادنو ةهعدنو ةعدنق وه لاق روند هتیهافرو

 یعج رونید هسابل نالیک هبهدنوک هلرسك كرليم ( ةعاديملاو ةعدیلاو عديملا ]
 لواو تنایص ندکملشیا ینآ بوروک یشیا هنیرپ كمدآرب عدیمو رولک عداوم
 هعدبنعی لمعلا هیفکینم هلامیا عديم هلام لاق رونبد همدا ندبا تیافک هدشیا

 .هلکلبا بتر ضابقناو ایح ندنآ هکرونید همالک لوشو لملانع هن وصی و
 مشت هال ن رحم یا عدیم مالک لاقب هلوا بج وم یلاعفناو نزح بویلک هشوخ
 نالوا ضاسیب یرلیو كنغس روق هدننزو رجا ( عدوالا ) نسصسیالو هم

 سو هو

 | تحارو روشتحو هغللوب نالوا ہد شاء صا رارصف كلاد ( ةعدلاو ) هدننزو اھ

 سا
 .. یو35
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 ) ر واک نوعجو یعج رد هنسانعم شی م ر دلعاف ےسا هدننزو لجخ ( عحولا ۱

 هدنشؤم عج كلذک هدننزو یراکس رولک یعاجوو هدننزو یرکس رواک یعحو و 1

 كادر د هدننزو ریما ( عیجولا ) رولک تاعجوو هدننزو یراکس رونید یعاجو |
 عحوم یا عیحو برض لاعب یک یتیدلوا هنسانعم موم میل روند هبهنسن ىج دنا ۱

 ( ندنرل هلببق دزاو رونلوا قالطا هردو ردیدآ عطوم ر هدننزو"ا رصع ) ءاعح ولا ِ

 فاش هنسیرغا رکج یلوانت ردیس هینک كتابنرب ( دنکلا عجو ما ) ردیدآ هلیبق رب |
 لوقت رونبد هبهزوب شلپای ند هبرا هدننزو هدع ( ةعجلا ) رليدليا قالطا هلغلوا
 رد هنسانعم قترغآ هل سسک كن هنمه ( عاجالا ) ريعشلا ذيب ىا ةعجلا یناقتس
 قل وا كاندرد هلیبس تبیصم رب هدننزو لعفث ( عحوتلا ) هلآ اذا هعجوا لاقت

 یکشتوا مجفت اذا لجرلا محوت لاقب رد هنسانعم قعرغآ یربرب دوخای رد هنسانعم |
 هل یئر اذا نالغل عحوت لاقب رد هنسانعم قغنای بویحا بویکرسا هنلاح كنهسکرو

 ) یرتکدبد جوب رطاق ردزتاج هلئاصف و هلیئوکس كلادو ىح كواو ( ةعدولا
 یک یني راي كنکد رکج امرخ یس هئرواو ضایب راقج ندایرد هکرونید هفجصو
 تاکرحرولک تاعدو یمجروئلوا قیلعت «راقجوچ نوجا نیعتباصا رولوا قیرای
 هنسانعمنانوارونید هرلتب هلنیتصف ( عدولا تاذ ) رارید هرهمرخ هدیسراف هدننزو
 حونو ردشلنا فیصوت هوم درفم اربقح ینظفل ناثوا هداروب فلوم هکرید حراش
 هدراعشا ضعب رونلوا قالطاهنسهنیفس كنيرلتر صح مالسلا هیلعو انس ىلع ربمغب

 قیلعت هعدو هنس هدر هدفلس رونلوا قالطا هب همظع ةبعکو ردشاوا عقاو کذلك  ۱
 برف هلتقاج هدننزو تاصف ( تاعدولاوذ ) ردو یسهیس هجو ید كناوا مثل  ۱

 ندهعدووهرابف رخوكیکضعب ود مرولوا عیاضردیبقلكناور نب دیز ن ةقنبه نالوا ۱
 هک ی دیا ن وز وا تیاغب یافص و ید ردا قیلعت هنندرک اما د بواپ هدالف رب ۱

۱ 

 ۱ قیلعت هند رک یدنک بولاج یهدالف لوا یردارب هکر ردندتقاج ؛هلج راما
 ۱ ۱ یخاای هدکد روک هدنندرک كنب ردارب یرونم هدالق بوقلاق هقابه ندحابص یدلبا

 | یدلیا هانککتسا هلهابتشا ندنسفن يدنك وید میک ناما مب نس ینعب انا نفلنا تنا
 | بابحانک ردنک رف اسم هدننزوعدر ( عدولا ) یدلوالثم برض هلتق اج ینبماکا
 | رفاسلا مهع دو لاش یک عیدون رد هنسانعم كلنسا ین ۲ یخدرلنآو ینتاقلعتءو

 هللا لمح: ناب هلاوعد اذا هوعدو لاشو نيضف اخ مهفلخ اذا اعضو هعنصوک اعدو

 ] رد عادو مسا ند رلنویو عيدوتلاف رک ذپساک ةعدلا هغلبب ناو رفسلا ةباك هنع

 | قلوا رارق ربو نک اس بولوب مارآ هنسن رب هدنن زو همارک هعاد وو عدوو
 زا تل اثلاو سماخا بالا نم ةعاد وو اعدو عدوو *یثلا عدو لاقب رد هنس انعم ۱

 _هنسن رب یب هنسنرو رک ذیماک رد هنس انعم كلا كرت عدوو رقتساو نکساذا |

 هرجا



٤٤١ 
 ی ی ا و و لوم ت ا اح دوا توتر اب ا

 هت کڪرح و هت رض اذا حرا هنعون لاقي رد هنسانعم قلاص هنوا یر یرالاد ۱ ۱

 راص اذا *یثلا عونن لاقب رد هنسانعم قلوا نوک انوک هدننزو لعن ( عونلا ) | ۱
 رع اذا نصخلا عون لاش رد هثسانعم قفلاص هن وا یر یرللد كحاغا و اعاونا ۳

 م دقن اذا رپسلا ىف عونت لاق رد هنسانعم كلبا مدقنو قبس هراس هدکع روب و
 ( عونتلا ) ر دفدارع هدرپخا یانعم یکیا هللا عونن هدننزو هدافتسا ( ةع انتسالا )

 هدنراقلارا هک ایوک دیعب یا ع ونتم ناکم لاق روند هرب قاربا هلیسهی لعاف ےسا

 كحوکییا هدنالک ن رفهحیب *یداو ( ناعئانلا ) ردلقشم یب یتارا ولرد وارد

 قمصوف هلفلکت نکیغوب یلاح یتصصوف هدننزو عوجر( عوهنلا ) ردیدآ كغاط
 ( عینلا )هلسلقالو عوهن اذا ثلاثلا بابلا نم اعوهن لحرلا عهن لاق رد هنسانعم

 امین عین نصغلا عان لاقب رد هنسانعم قفلاصاکی یکیا هکردتغل هدنظفلعون هدننزو عیب
 لئاوم یا عیاون نوصغ لاقب رونید هرللاد ندبا لیاماکی کیا ( عیاونلا ) لام اذا

 یلاعتو هناصس هنوعب زج
 تسا روند هرد هلدیدشت كنابو ىضف كواو ( ٌةعاب ولا ) (* واولا لصف ۰)

 هدنشابغحوح یصلا ةعابوو طر یا قبح اذا هتعابو تبذک لا هنمو هنسانعم / ۱

 هدننزو لیمفن ( عیب وتلا ) رونید هرب رع و قشم و یرلک دید یب هدلقنب " 
 ۵ واو ( ناعبو ) قبح اذا اعیب وت ةأرلاب یا اهب عبو لاق رد هنسانعم قمل هطرم | |
 هلیصف كجو كواو ( عحولا ) ردیدا هبرقر هدهرآ یانکا هیرسک كنابو یف | ۱

 یا عجو هب لاقب رولک عاجو و هدننزو لابحا رولک عاجوا ىج روند هب یرغا و

 | محوو میسک هسأر محو لاقب هنسانعم قیجآ بوبرغآ رولوا ردصم محوو ضر |
 اغلا اهبلش محایو ءاي واولابلغ مصیو مسبک عحوب ةيدر فغل یا ةيغل یهو دعوک |

 رک او ضم اذا اعحو ٹریک عج لاقیو یلوالا ءایلا رسکب عح: نولوقب دسا ونو
 ب وصنم یتسهلک سار نی نسکعروتک بوصنم ری كسيا رد هسأر عجوب نالف |
 كنس هک شار نسرد هسأر هعحو كسيا رروتک هل وصتم ری رک او نسردا ۲

 نسربد یمأر ییهحوبو یمآر عجا انا كلذک رد هدننزو منع هدیسیکیا كنوب هلیعفر |
 هسار عحوب وبشا هکربد ح راش رد نل یی كناپ ارز نسرمد ییعحو هدننزو عن

 هفس نم الا ] هدفاشک یرشحز ردندنلیبق هر هفس رد ةلیبصن كار هک یبکرت
 رد دعته یس هلک هقس هکردوب یمهصالح تنکی دلیا کد هدنس هع رک ٽدآ [ كسلا

 ؛ یسهکهسفنو ردمزال دوخاب ردنمطتم ننناتفم له دوخاپ زد ةتسانمت هشت و9
 ردندغلیمق هیهادش روهسار عجووماو هبار نبغ ردهف رعم ارز ردزییغ هرزوا ذوذش



 | لقب ر روند همدا نالوا زا را السا نی لوق ىلع همدا فو نقشاش هدننزو 8

 یس هرهح هکرونید هیسک لوشو حرپ,الف هناکم تش وا ق یقج ایا ةعكنةعكه لحر

 | ید مکنا هلوا رالواق قوبق قوبق ینورب ندنفللزق هلغلوا لزق تیاذب یک راح |
 نالوا هدنشاب كتابن یرلکدید ینکیت ناغلروق ثوئرطلا ةعکن و رک ذیساک روند
 .(ةعكتلا) روایو هنسن هلکنا رولوا هببش هزورفا ناتسب هکرونبد هکحچ یزمرق
 لزق هدننزو هحرف ( ةعکنلا ) رددآ تاب عار هیبش اه ورط هدننزو هرم
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 ۱ رولوا فصوهغادود یم رق تو ءا رچ یا ةعکن دما لاق رود هنروع ولزکب

 همدآ لوش ىخدوب هدننزو رجا ( عكنالا ) ةرجلا ةديدشلا ىا ةعکت ةغش لاقي

 ه وا رالواق بولیوص یسیرد كننورب ندنندش هلغلوا لزق كب یسهرهچ هکرونید
 ( عکشلا ) ةرجلا ةدش نم هفنا مشقتس ناك اذا مکن اور اک ةمکت لحر ٍياقب |
 عبارلا بابلانم اعکن لحرلا مکن لاقب رد هنس انعم قلوا عکنا مدآرب هلسنعف |

 ریبعت نوکو رد هنسانعم ثوئرطلا ةعكن یغدوب هلتاصف ( ةعكنلا ) مکنا ناك اذا

 ةعکنو ( روند هنشع كتا یرلکدید یواقنو روند هنغعص كنحاغا لاح نانلوا 8

 سنحر و هفرط یا هنا ةعکن برض لا رونلوا قالطا هنحوا كنور ( فنالا |
 مسا ندنظفل مکن نالوا هدننزو درصو رولوا یزعرف كہ هک روند هنشع كحاغا |

 لزق كب هدننزو دربص ( عکنلا ) رونبد همدا یزعرق قتمارق یسهرهج هکرولوا
 روند همدآ شلیاتعحر یرغوط هنسوریک هدننزو مرکم ( عکنملا ) رونیدهکنر

 فنا لاق روید هنورب ولکتاو صد و هارو یا اعحار یا ]و هتبأر لوش

 برضو هلوکو ولرد هلیئوکس كواو و یصف كنون ( عونلا ) سطفا یا مکنم |

 كلذک ردعون ناسناو سنح ناویح الثم ردصخا ندسنحوو رد هنسانعم فنصو ۱

 | ردصم عونو هنم فنصو هنم بر یا هنم عون لاق ردعو رجا و سذح نول |

 یثوق لجشوط و هبلط اذا اعون هعونب هعان لاقب هنبسانعم كلبا بلط رولوا |
 اذا باقعلا تعان لا رد هنسانعم كمتوب هكغا بولیژوس یرغوط هب یغاشا |

 ( مئانلا) لیاتاذا نصغلا عان لاف رد هنسانعم قفلاص اكب ییاو ضاضقنالل تجا |

 هجوب هفرط یکیا یک شوخرس ندقلحا هلیسهدایز لوق ىلع ردعابتا هنسهک مئاچ |
 هلیعم كنون ( عونلا ) اعوج لیافموا اعابتا مئان عئاج لاق رونید هیسک ناروا |

 هدننزو باتک, ( عابنلا ) اعونو اعوح هيلع اوعد اذا ءاعدلا هنمو رونيدهغلزسوص
 هنیهح ( هعب و ) رونید هب ههکاف شاپ هدننزو هرم ( ةعوذلا ) رددآ عضومر |[

 زا راه الج هک ر دیفدارم و هدننزو لاونم ( عاونلا ) ردبدآ هرد رب هدننزو ا
 هقب رطو هحوو هلاونم یا هعاونم ىلع هج لاقب روند هنحاغا نلس یرلقدراص |

۳ 

۴ EYEE ^ 

 راک زور ) روس ۳ هحو يا وه و یایبع لاقب ردلمتسم هنسانعع بولس او
۳ 

 ۲ یرللاد



۳۹ 

  ردیبس هینک ثرالا نم رکب ندباصا هدنزو هعفتم ( یراغالا ةعقنلا وا) ال
 | مقترا ادا توسلا .مقتتسا لاقبا زد چب كلسک وب هزاوآو ثوص ( عاقنتسالا ) |[

 عقنتسا لاقب رد هنبسانعم قلزو بورارص هلقهروط نامز قوج هدرب ر وصو |[
 || ردلمعتسم هنسانعم قفقی؛ بونا هنصاكاوک دوخاب كنصوحو ريغتو رغصا اذا ءالل

 | تبا هدنا یکوص نوح دربت هکای وک هیف لستغاو لزن اذا ربدغلا یف عقنتسا لاقب |
 قمقج ناجندندبو عقجا اذاریدغنافءالاعقنتسالاقب رد هنمانعمتک رب هدلحم رب وصورولوا

 | عن هدزغآبولکیسا رجانونب یکرولوا مقجم وصهد رب رب ب وای روش وب دندندب ناجلوقیلع ۴
 ۰ عقنتسیاک هیف یقفتعقجاوا تحرخ اذا هحور تعقنتسالاقب_ردلمعتسم هنسانعءقلوا |

 هنول عقنتسا لاق رد هنسانعم قلزوب نولورد هلبلب وا سفن یینأت ناکم ىف ءالا
 "یشلاعفنتسا لاقب ردهنسانعم یلدالصا هرحاوص هنسنرو ريغت اذا لوهحا هانیع |

 كج هیلبا لاستغا هدلوکو هدنموح هلس هيب لوعفم مسا ( عقنتسلا ) عقلا یا |
 هک روند هنس 4۶ راوط لوش هلیس هبل لعاف مسا ( عقنتسلا ) رونید هعضوم |

 ه وا واع هلا دوس هدقدنلوا كرت بویلغاص نوک چاقرو بولاشوب مات هدفدلغاص

 تبلح اذا ولخ ناک اذا عقنتسم عرض لاقب ردا تئشن ندنتلق كنیدوس هدنتاذ
 ۱ هلکم رد ویا یمدآ رب هل 1 كفاكو ىح كنون ( مکنلا ) تافح اذا "تب و

 الا نغ هک لاق رد هنسانعم كليا عفد و در ر قباموق هکلشیا یشبا 1

 | هدندب هلکمردوا ییهسکرو هعفدو هدروا هنع هلجعا اذا ثلاثلا بابلا نم اعکن |[

 هلیئرمص كغایاو لاجعالاب هصغن اذا هعکن لاقت رد هنسانعم قموق ماقان ىنشيا نالوا |

 ۱ هرد يلع همدق رهظب بر اذا هعکن لاق رد هنسانعم قعهروا هنت وک كمدآ رب ۳

 | كمريو قح لوق ىلع رد هنسانعم كلبا ریخأتو قوع بویمرو ییقح كنهسکر و ۳
 | .مکنو هاطعاوا هنع هسبح اذا هقح انالف مکن لاقب رولوا دص هلغل وا هنسانعم |

 رد هنسانعم قغاص یس هلج بوشلاچ یدوس نالوا هد هم هدننزو راک ذت عاکشو |
 0 رد هنسانعم كلا لوکت ندشیاربو ابلح اهدهخ اذا اعاک تو اعکن ةيشاملاعكن لاق ۳

 | رد هنسانعم لازام ردند هصقان لاعفا ( عکنام ) اهنعلکن اذا ةجاحملا نع مکن لاق

 | ( عاکنالا ) لازام یا هلعش عکنام لاقب ردندنسانعم لوکت ردکید یدلوا یاد ||
 مکن لاقب رد هنسانعم قلوا عنام هنشیا بوردوا ییهسکرب یدوب هلبرسک كنز ||

 هعفدو هدر اذا هعکنا لاق ردهنسانعم كملنا عفدو درو هنع هلعا اذا مالانع االف

 ( عيكنتلا ) هايعا اذا هعكنا لاقب رد هنس انعم كلا هدنامردو نحاع بوروب و |

 لاقب رد هنسانعم تمردربو للخ هننحصم بوب وق ما یتشیا هلکمردویا یمدارب
 ی رونید هئروع ر ودو هدننزو روبص ( عوکنلا ) لاجعالاب هصفن اذا هعکت ۱

 هزم ليم كن ون ( ةعكنلا لا )ةر ةريصق یا عوکت ةأرما لاقب_هل نیت نو و



۳۸ 7 

 مل یا اعوقت هربخب تعقنام لوقت رولوا ېک شماق هب وص هک زس وص هکایوک

 فا زکو فال هلا لئاضف ینیادلوا فصتم هدنن زو دادش ( عاقنلا ) هق دصا
 لث اضقلا نم هدنع سیل ام رثکتم یا عاقن لر لاش رونید هی ہک ندا
 "شلتاق وراد رئاد هببط هنحا هک رونی د هایوب لوش هدنن زو روبص ( عوفنلا )

 1 روند هبوص نالوا روش هنو ذیذله لوق ىلع رونید هب وص ذذلو درابو هوا
 . نوسلوا یس هلوقم اود رکو ذی رک رونید هنسن شادالصا بولیقارب هبوصو
 «یثره هک ای وک روشلوا قالطا همدآ نالوا رونانبا هثیش ره ( نذالا عوقن )

 (عقنلا ) ىش لکب نمو ناکاذا نذا عوقن لحر لاقب ولوا عوقنم هدنس هعماس

 مربلا عقنمو رونید هباق ناید الصاهنسن یسلوقءاود هلیرممک كري ( ةعقنملاو )

 هب وک رد هدننزو مرکم هک مربلا عقنمو رونید هفرظ یرلک دليا عضو كلءهوج
 ندشاطو روند هب هیق و هلصف نالق هدکاموحو هنس انعم ند رونلوا قالطا

 هکلبیا شاربکا ندیکی بولپ زوجو ر ونید هبه رمشمو هساط كجوک شلزود
 هرحا كلموج هلغمالوا یباق یاس قجوق هرکصندکدرکا ینآ رلتروع هکرونبد

 ردلکد بوسنع هرتاسو هنب ردب ردي امو یهگ هدننزو مرکم عقنمو ردبا عنو |
 نامز كلام نب عقنمو رددب رب نب نیصخا نبا دوخاپ ردطاف دیدشت یتفاق كنوو

 شاد الصاهرحماباقرب مقنموردشلوا ی رلیل اع حرت رهظع هلک لا تافو هدنداعس

 | لاقیرونید هرهز شلوا هیرتو رونید هدوس صااخ شقوا دیربتو رونید هب هنسن |
 هک هدننزو هلح م ) ةعقنملاو ( هدننزو e ) ةعقنملا ( ۳ ص یا عقنم مس

 هک رونبد هکلموچ كج وک لوش هدننزو لخم ( عقنلاو ) ردیلقن یوغل عارکوب
 هب اي رد هدننزو عجم ( عقنملا ) رارردب هل افطا بود الصا هدوس یی امرخ هدنحا

 نالک ند رفس هدننزو هنیفس ( ةعیقلا ) رونید هرب نلبک رباوصو روئلوا قالطا
 روئید هبهود شلوا جمذ نوعا تفابضو روئید هتف ابن نالوا بت نوڪا مدآ

 بتم نوحاداماد هدفافز ؟هلیاو تولا ةعيقن سانلا مهلوت هنمو رولک عیاقن یعجج

 ردیدآ عضوم رب هدننی یدالب هبض "هلیبق هلا طیلس ونب هعیقنو رونید هماعط
 1 هکن هزوک نالوا هدنس هموک دیرت هرحا نصع هد-ننزو هکوهدا ( ةعوقنالا )

 دیرثلا ةعوةنا ىلا هدب تعرسا لاق رونلکا بوشیریک شیو رج هداروا هک روند

 || بوقآوص هنسیدنک ندرل هّئسن زئاسو قولواو دولا اهبف نوكيىلا ةبقو یهو

 | | دعقم ( عقنلا ) هيف ليسيام ىا بازبلا ةع وقنا لاقب رونید هلحم نالوا رولیکربا
 | هنس هلوقم دهاش ولتلادع نالوا رونلوا عناقو یار هند اهدو هنبأر هدنبزو

 رول اق ب ولیک ربا هدناز وس هک اپ وک عنق یا عشنم لدع لاقش رونی د
TIT. 



 ان زلف لا" رد ۳ را و هلقمرب هنور و هابخاذا ارش 1 لاش

 مقا لاق رد هت س ۳ قعزو زقو هاقسا هالعا لعح وا هف رحز اذا تبلا عقنا

 ءان لع هب و) عقتا لاش رد ۵ تس انعم قذوا ربغتم نولو اهر اذا ةعیقنلا عقتا

 روءدد زص زا صناخو تراس یعاربط هدننزو Ly ) ءاعقنلا ( ریغت اذا لوهحا

 هس هۆرا كە دم هک رد دا عنو مرو روعید ه هواز ودو هلوا رولیکربا وص هدیآ

 e هدنع ارصم » طهار ءاعقت موب قالت كونا * وب شا ع اش مات ریثک هر

 دوام ندن رل انعم عاقجاو ءاو راو لتق ردلعاف ۳
 هب انعم یججوا ر ردلاص هد هب انعم جواو ترا غلاب یا عقان لاق هنمو رولوا

 هد هيد یارحا كن هس نحا بویلوا عفدنم یربثات هل ا اودر ًالصا هروک

 محان یا عنان ءام لاق روند ههنسن یجر دناق عقانو رولوا كعد یصلوا عج
 یج ردنافیدوب هدنن زوریما (میقنلا )"ی رطیا عقان م دلاقب رون)لواقالطا هثتشهزان ور و

 هدنن زو هب رشا ر واک هعقناییچ روند هبویققوجییوصوع>انیاعیقن ءاملاقب روید هب هنن

 لوفیلع رونی دهبارمشنالوابتم هلة الصا هب وع ىز وای روق و املا ةربثكلایاعیقنرثب لاقب

 روند هنس هلوقم بانعو مزواو امرخ شادالصا هوصنوحاق#ل آ یسهریشاقلطم

 رونید هد وس صاخ شفلوا دیربتو روند هو رشم ناثلوا ریبعت باش وخو
 عیقنلا اذه ام لا رد های ام ناغفو دای رفو روند هرصوح یرلف دتلصا امرخو

 دالر هدهف ام قانوق ییا هب هند و ردیدآ معصوم وب هدن راناپ فثاط و خارمصلایا

 هالا یار ر٤ ت رطح راربد ید نایمطا عیقن هک ردیدآ عضومرب هد هن

 EAE هح هقشد E لول یدیارل قد هل ااجا يارا هما ۱

 روند هبوص شادالصا هنر هنا هدننزو هما( ةءاقنلا Bs هب وص

 نک اسو هءقد اذا تیلامنا لاش رد همس اعم كالا نفد قیمو هعبصاب هنا برشاذا

 | لاقي رد هنسانعم قل نغو هعیقن هدننزو لاعتفا ( عاقتنالا ) اهعرتفا اذا ةبراا
۸ 

  یراک دد طهاز جم هدماشو رددآ هبرقر هدند روورع نب كلامیبو ردعقاو

 1 روش و 1 ىلع دیذلو دراب و هم و راغ نم هما تناک إذا عیغن لی

 ردا انومان هوم هد ز هدننزو ز عود ) رکا ( رولو ریت سا هدير

 راد همش ام قم الصا هوص یا هنر و هلا |
 ۱ رد هنس انعم كلئا ناغفو داي رف ىب ردب و هيف هرفا اذا ءاملا یف ءاودلا عقنا لاش

 1 E رد هنس اتعم قم رداق و هعدات ا عقنا لاقي
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 || یدنکهدنآ یعورخت ثراح هک ردیدآ كغاطرب هدکمهدننزو ریز ( عیفن ) ردیدآ
 | هدنس اضق راس هدننزو هینیسح ( ةيعيفنلا ) یدیا ردا سبح یتساهفس كنموق
 غ رد همءانن لصالاق رونلوا قالطا هکنکد هدننزو هرم ( ةعفتلا ) ردیدآ هبرقرپ

 | هدنآ هلذلوا نعضتم یب هدنافرب یسهریضره هدعب رد هنس انعمكم ردنل هدئاف هرکرب
 اصعلا یا ةعفثلاب هب دا لاش هدننزو تاک رح ولک تاعفن یعج یدلوا ع

 رد هنسانعم كلبا تراجت هلبتهجقمناص بوسک اصع هلیرسهک كنءهنمه ( عاقنالا ) |
 | هنفرطکیاكمولط و كغج راغد هلك كنون( ةعغنلا )ةعغنلا فرجااذالحرلاعفن لاقب |

 هدننزوبنع رولک عفنو هلبرسک كنون رولک عفن یعجرونید هبیرد نالیکید یک زیربت
 نماعقنلحرلا مقنلاق رد هنسانعم كلا دایرف هلئوکس كفاقو یعفدنون ( عقنلا )

 بیجا عقل لاقب ردهتسانعم قرب هقاي هدنمد تبیصمو هنوص عفراذا تلاثلا بابلا |

 ردهنسانعم قمل رغوي هعیقنو هلتفاذا انالف عقن لاقب ردهنسانعم كما لتفو هفش اذا 8 ۰

 ةماعنلا تعقن لاقب ردهنسانعم كموا یشوق هودو هعیقنلا زعاذا لحرلا عقن لاقب

  هیفقف هعچاذا هقبر عقل لاقب رد هنس انعم قعب رکون هرحا نغاو تتاص اذا

 | یعج ردلوعفم ییعع ا و رکا یاتعم رونید هنوص شرا هدرب رب عقنو

 ! ییوص لر قوح ىع * عقناب بارشلهنا » لتلا هنمو هدننزو سافا رولک مقنا

 دوخایرونلوا دارا هدرب كحعید ردشما هرج لاوحاو روما تاعفدلاب هکردشمحا
 یاباس هلیفارطا ار ز روالوا بر هدنقح هک یهادو نطفو درز تباغب

 | كولس هلتقاذحو تلوهس هنقارط هسیاراو شلک راوص هلیوا هدنم-هن لبلد نلی

 | هدننزولابج رولک عاقن یعج هنسانعم رابغ رونبدهزون عقنو رولوا لصاو بودیا
 || عاصو صلاخ یغاربط نالوا رولیکریا وضو ردیدآ عنضومرب بیرق هبهکم عقنو

 :  هبهوازود یک هطیسبو هدننزو لبجاو لابح روک عقناو عاقل یعج رونید هضرا
 | ىبوص ینعب « عقلا فشرلا لا هنمو ردهنسانعم قم ردناق هیوص عقنو رونید
 | فأتو جردن هلباهلع كرت ردرتومكب هدکلیا عقد یتازسوص كتا هحزآ هحزآ

 ۱ مقن لاقب رد هنس انعم قتلوا مقاو ریثک توم عقنو روئلوا برض هدنضرعم كما

 االف عقل لاقب ردلمعتسم هنس انعم كل بق منش همدآ رو رثك اذاءاعقن تولا |

 | شا اذا بارمغلاب حقن لقب رد هنسانعم قاق هنوصو اهبف اتش هش اذا مشلاب |

  لش ردلمعتسم هنسانعم قلوا هاکآ بووط هلیفرط ره یک کرک یربخرو هنم

 عقل لاقب رد هنس انعم قم الص هل وص ىب هنسن رپ و هسنم یفتشا اذا رباب عقل |

 ] خحراصلا عفت لاق ردهنسانعم كلا ناقفو دایرف یبردیو هيف هرفا ادا ءالاف *اودلا

 |[ عتئرا اذا توصلا عقن لاقب رد هنسانعم تلسکوپ هزاوآو توصو هعبا اذا هنوصب |
 ٤ عقلا لاق زد هنس اتع قلزغوب هعیقن ییدوب هلك كن هرم ( عاشالا ) ۱

 ل» رلا
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 ا  FRBنوا هدا زو عطق ( عطنا ( سلاخ یا حطان ضا لاق رد

 لعفت ( عطنتلا ) ریغت اذا لوهحلا ىلع اعطن هنول عطن لاش رد هنسانعم قلزو

 رد ۳3 ام باتا ماکت اد هدا ناب و تحاصف راهظا هلفاکت 9 قععت هدننزو

 قععت اذا مالکلا ىف عطنت لاش رديا ماکت قر هلاچ هنغ عطن ینناسل هک ایوک

 عطنت لاقن رد هنسانعم كلا راهظا قلزوا هدنعانص و لع كلذک قناتو اغ و

 روند همدانو ز 9 فیعص هل دی دشت كنبع و یعف كن ون ) تلا ( قذص اذا هلع ق

 هدن رلنزو دهدهو رفعح ( عنعنلاو ) هدننزو رار( عانعنلا ) فیعطیا عنلحرلاقب
 ردیعسا فورعم ةزبس رد ییبد 4:4 و كنب رهوح یسلوا هدنززو رفع دوخ ای

  ۱یتغاربیو رد كيس هوذا عفنا كربساو داو غاري رد رلک دنا ربمعت هنا هاش رح

1 

۱ ِ 

ِ 
۱ 

 مدقم ندعاجو عفان تیاغب داع هرب یفیدلاج برقعو یفیدرصا كبوک هلازوط

 یکلسس برطضم ی ادا هدنن زو ده ده ( عنعنلا ) ردعنام هلج ىس هحز رف

 هاو قلا برطضم لبوط یا عنعن لحر لاش روند هم دآ نوزوا رسقشفاب

 هلبع كارلو 0 ةعبعنلا ) روند هح رف نالوا ك وبلسو قلاص لوف ىلع نوزوا

 نالوا هدنحوا كغاشوف هليصف كنون ( عناعنلا ) هنسانعم هلصوح رونید هغسروق
 ايذابذ یا ةقطنملا عناعن لاقب رونبد هنيرل هلوقم قاصءولوکسوو هنبراحوا ققراص ,

 ۱ ربرو رد عاغت یسنج عجرونید هنان نالوا هزانورت هدننزو همام ( ةعاعنلا )
 دعابناذا هئم عفن لاقب رد هنس انعم یتعثلقارا هدننزو لزارت ( عنعنتلا ) ردیدآ

 ءا من لابش رد هئس انعم كليا با رطضاو ليات هفرط یاو یآ انتو

 لوژیلع روند هکله نالوا هدناسل هدننزوهلزاز ( ةعنعنلا ) لياتو برطضا اذا |
 یهوا ةترىا ةعنعت هناسلف لاقب رونید هغلوا راص هنظفل عن نك ريد عل هلمال ||"

 فیمددو تسس نکیا یوقو دنوق لتا تلاو عن ىلا هناسل 2۳ لوق دارا اذا |

 هدنن زو عنم ( عفنلا ( هن و دعب فعنم اذا هلوم رغ عنعن لا رد هنس انعم قلوا |

 هر دز ثلاثلا بارلا نم اعقتهدهقن لاق رد هنس انعم كمردنل هدناف هکردمولعم |
 هنیفس ( ةعیغتلاو ) هدننزو باصس ( عافنلاو ) هلیعف كن ونو كيم ( ةعغنملا (
 ردن دنیعبات بيك نب ةعفنم ردند اما هعقتمو روید هیصاو هدناف ردم هدو 1

 لاعتفاا ( عافتنالا ) ردلکد ین یرامالا ةعفنمونو ردن دياحعا ینقثلا ةعغنموباو
 هدننزو روبص ( عوفنلا ) عفتناف هعقن لاقي رد هنس انعم كفل هدف هدننزو
Jهلي كنو رولک عفن یمچ روید 4مدآ عفنلا رک هدنن زو دادیش ) عاغنلاو  

 ۶ نیا كلذك رديمسا یر هلوك كنب رلتمیح لسو هيلع هللا ىلص ماع رحف عفا
 ا هک ردیعسا نادنژر و ردیعسا یرلهلوک كن رلترضخح امهنع هللایضر

 سا ندن رلتالو نعو یدنلوا ناب ةا هک ردب راک دید سیخ ردرارک

1 
١ 



 سد و وس د یو د

 ( عطنلا ( روند هنس هلوقم تش ودو ردنم و هرغفس شلبای ندای“ و ندنتتشیمآ

 1 جو ۲و یو ی

 . ییغلرسوص تا ی fe رسو ص و هتدلو اذا 2 ملا ت تعس) لاق 4

 : زارقا ییفح كنهسک ر و هليلغ ینش اذا براشاا حسن لا ردهنسانعم كجا عفد

 هلال تاکرح كن ول عصنو هادا و هبرقا اذاقحلاب عصن لاقب ردهنسانعم كل ادا و
 تكغاط لزق ر هلیصف كنون عصنو رونید هو نالوا قآ كن لوق ىلع هئژد ق 1

 لوق ىلع ردفمثم هرزوا روغ DEAE كنصح مان عیش هدزاجح لفسا هکر دیعسا

 یقح كمدآ رب ید و هل رسک كنه مه ( عاصت الا ) رد هدننس ءا رقص هليا عین

 ع شرب هسک رب و هاداو هب رقا اذا قاب عصنا لاق ردهنساتعم كلا اداو رارقا

 ا ردهنسانعم كمریروا یک شعوط هټصیا لوق ىلع كلبا یدصن هروش و

 ۲ كلبا دصق هلاتق و كنح هلا راهظا یرعضع نالوا هدننورد مدآرب یر یلعو
  لاتقلا و هسشنق امرهظاوا رعشفاوا رشلل یدصت اذا لجرلا عصنا لاقب ردهنسانعم

 ۱ هقانلا تعصاا لاق رد 4سامعم كم رویروط فوبلتا A هککرا هئاب و

 | ( عصانلا ) رونید هبهنسن ىفاص یخد وب هدنزو ريما ( عیصنلا ) ترقا اذا لحغلل
 نوعا تحاح یاضق و نوح لوت لوف ىلع ردهنسانعم سلاح هدننزو عنانم
 هدننزو بنع ( عصننا ( هدننزو دعقم رد عصخ» یدرفم روند هعزاوم قحهقیح

 هکشود شلزود ندنابتخسو ندنیشیم هدننزو بنع و هلنیتعفو هلیحصفیرسلکكنون
 هل رسک كنون عطن و رولک عوطن و عاطنا یعجج روند هطاسپ اتو هاو

 | رواک عوطنیعج روند هنئرص نالوا رولو رولو كغامط تسوا هدننزو بنعو
 | (هبعطنلافورا) زب نختاکرا آ هيف ىلع الا راغلانم رهظ اموهو هعطن یکتشا لاقي

 ] یا و هلسهم لاد و هلمهم یاط هکردفورح نالوا ندغ عطن نانلوا رک ذ یأدبم
 ا دوخاب هنب رلل زنم و ناتسآ كموقرب هل رسک كنون ( عاطنلا ) ردنرابع ندهبقوف
 | ماطق ( عاطن ) مهضراوا مانج یا موقلا عاطن لاقب رونلوا قالطا هنبرلنرا

 هدنساضق نرح هدنرلنزو گانکو ماطقو ردیع-ا ویق هعشار ولنط ییوص هدننزو

 .ردبدا منعومرپ هلال تاکرح كنون و ردبدا هبرق رب صوصخ هنتعاج حازرونب
 یداو ر هدهماع هددزو باتک ( عاطن ( رددا وص ر هدننزو بارغ ) عاطن )

 هرکصندتدنلوا لکا ینصن هکرونید هبهمقل لوش هدننزو همام ( ةعاطثلا ) ردیدا
 |] .ةمقلایهو كتعاطن لک لوقت ردحراخ ندبدا هکهلوا شلوا افلا هبهرفس یسهیقب
 | هلفلکتو قمعت كرهلزوب بولیزا هلنینن ( عاطنلا ) ناوخالا درفاهفصن لكا ىلا

 ۳ مسن نلوارکذ رونلواقالطا هرلهسک ندیا ماکت كرهدبا راهظا كارونخس
 i دادش ( عاطنلا ( نوق دشام یا عطا م ھ لاق ردد رغم عطا رد ذوخأم

 ( عطانلا ) رونید همدا ندا لکا ق ور هاچ رد ندنغا.ط تسوا اد یاعط
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 ح ان دما لاق روند رم نالوازستنس دوخای نالوا نوزوا یداز مع دوخاب ۱

 ۱ ةو و هم (ةمسنملا )یخ ۸ ىلاوا رظبلاوا رهظلا ةلبوطلا ىا ةعسانو |

 | هلباهکم هللا هحوتفم ةبتصیای ( ةعوسنبلا ) روند هضرا نالوا تبان كباج یا |
 هد لاج رامود دزو لاعفا ( عاس ال ( ردیدآ عنصوم رب دخلا زا ترش ۱

 | لاقت ردنرابع ندقمالتوا قنغاط هدف رطرب یرب ره هکردهنسانعم قلوا هدنک ارب |
 ]| هلبنوکس كهم نيش و یصف كنون ( عدنلا ) اهبعارع ف تقرفت اذا لبالا تعستنا
 "1 رد E قمرقح بوکح هلغنع و روز ییهنسن ر هدننزو دعقم ( مشنلاو )

 هن نع و تفحوح و فنعب هعزتنا اذا ثلاثلا بابلا نم اعشنهو اعشن هعشت لاق

 كلا نيقلت زوس همدآ رب و هرحوا اذا ییصلا عشن لاقب ردهنسانعم قق جالع |
 رد هنسانعم قمرقخهو هايا هنقل اذا مالکلا ان الف عشن لاقپ ردلمعتسم هنسانعم |

 هنبنعوبكفحوج یغد وب هلبرسک هزه ( عاشنالا ) قهشاذا اعشنلج رلا عشن لاقب
 ردهنمانعم كمر وترحا هنهاکو هرحوا اذایصلا مشنالاقب ردهنسانعم كکود وراد

 | هلا وص ما رب هسک شعاب ندقلسوص و هلعح هاطعا اذا یزالا عشنا لاش 4

 | ( عوشنلا ) اب هل اغا اذا ةبرعشب ان الف عشنا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كما ددم |[

 قلثروق نرکیشلوا فرشم هوم بوشود هنسیدنقص توم هک ر هدننزو عوحر ۱

 روبص ( عوشنلا ) اج مث تولا نم برک اذا اعوشن نالف عشن لا ردهم انعم ۳

 بوت ر کیا كتعیبطو رد راج هدهليعص كنون و هنسانعم روحو روند هننوارر ٤آ هدننزو ۱

 ( عوشنلا ) سفنلا درام لکوهو عوشن ف لاش روند هبهنسن ییدلیا در ۱

 اذکب نالف عشن لاق رونید هیسک نالوا نوکشود بولوا صیرح تیاغب هب هنسنر |
 | ههنسن شمقلاق بولاموط ( مشانلا ) هن علوا یا عوشنم وهف لوهحلا انب ىلع |

 هلا لا هدننزو همام ( ةعاشنلا ) "ین یا عشا یش لاق یک یک قوبط روند
 هئور هدننزو لاعتفا ( عاشتن الا ) رونید هبهنسن نالئآ بولپر وق تولیکح
 بوکح هللا روز یب هنسنر و طعتسا اذا 0 عشتنا لاقب ردهنسانعم كمکج وراد

 هدشنزو ربنم ( عشذلا ) فنعب هعزتنا *یفلا عشننا لاق رد هنسانعم قمراقج |
 یا یصلا مشنم اذه لاقب رولوا ینوه هکرونید هنلآ كجکج وراد هنور

 عصا بسح هل لاق رونید هنصناخ كيش ره هلبا هلمهم داص ( عصاثلا ) هطعسم _

 (ذعاصتلا) ناسا عصات ضیا ءام لا روند هب هنس ناص و یروطو صلاخ یا *

 | لاقب رد هنسانعم قلوا صلاخ هنسئرت هدننزو عوار ( عوصتلاو ) هدننزو هعانق
 ۱ جعاو هنسنر عوصت و صلح اذا ثلامشا بابلا نم اعوصنو" ةهعاصن * یشلا 7

 ۱ عوصنو هعاصنو حو اذا اعوصن مالا عصن لاش طارمی هنسانغم قلوا نایعو

 قعروفوطو هضابدتشا اذا هنول حصن لاقب_ردهسانعم م قلوا قآ ۳ فول تان رب
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ES 
 سست

 | برمشلا عطقنم بیط یا ةعزفاا بیط بارش لاقب رولاق هدرغآ یداد هکروتلوا
 || كنشابیرقو كند ندنرلنولوطکیا هکرونید همدآ لوش هدننزو رجا ( عزت الا )

 ع زنا لحر لاقت رداکد راج كعد ءاعزن رد*اصز نم هلوا زاط بویلوا یلبق
 هل رسک كنەزمح ( عازنالا ) هنج یناج نم رعشلارسح# ناک اذا ءارعز ةأرماو

 یرلهود كمدآ رب و هاتعزنرهظ اذا لحرلا عزنا لاقب ردهنسانعم قوا عزنا هسک رب
 (ةعازنلا ) ابناطوالا مهلباتعزن اذا موقلا عزنا لاقب ردهنسانعم كنكج هنبرلدٌروب
 ( عزنلا) ةموصخیا ةعار ام لاق ردهتسانعم لادحو تموصخ هدننزو هباخم

 عزام مات لاقب روند هبهنسن شملکج بولیرابوق ندنرب یک کرک هدننزو مظعم
 رد هنسانعم كوشدبا تموصخ هدننزو لعافت ( عزانتلا ) ةغلابم ددش عوزنم یا

 | ردلمعتسم هنسانعم قلوا لصتم هضرا رخآ ضرا ر و اومصاخ اذا اوعزانت لاش
 1 هوعزاتلاق ردلمعتسم هنسانعم لوانت و اب لصتتیا مکضرا عزانتیضرا لوقت هنمو

 7 لاق رد هنسانعم قعشوق هلتعرمس ههتسنرب هدننزو لعفت ( عزنتلا ) هولوانت اذا

 | رونیدهنن الوق رعس نالوا ندشیاقیصب هیرمدک كنون ( عسنلا ) عرصت اذا هبلا عزنت
 1 رواک عسنو هلی كنون رولک عسن یعج روید هعسن هنن رب ىع هنس هعطق رب

 هنلوط قالطا عسن اکا و هلبع كنون رولک عوسنو رواک عاسناو هدنزو بنع

 زاربوو روید هنیرب قانیواو ا نالوا هدننس یسهبا لا هللا هیکلیپ عسنو ردییبم

 | هرافرب دوخای ردیدآ هدلب ر عسن و ةيلاعث یا ةيعسن جبر لاقب یک عسم رونبد ناب
 ا یرلتا كشید هدننزو دوعق ( عوسنلاو ) هلیصف كنون ( عسنلا ) رديدآ كغاط

  اعوسنو اعسن نانسالا تعسن لاقب ردهنسانعم قلریص یرقوب هلکهویلوس بویشوک

 ۱3 هلغلربص ىرلتا لرلشید و تخرتسا و اع ةثللا ترمسحا اذا ثلاثلا بابلآ نم
 اذا هاتی تعسن لاقب ردهنسانعم قلجا بورولب یک یرلهئاد قاسم رص رشید

 | كنوئاخو بهذاذا ضرالا فعسن لاقب رد هئسانعم كليا تحايس وریسو رملانمانح رخ

 ۲ ةً رلاتعسن لاقب ردهنسانعم قلوا نوزوا یدئاز مع دوخای یراشید اب یسهقرا

 ۲ عوسنو ردشلبا هتطخییسهفحسن اهنطبوا حراش اهرظب وا ابنسوا اهرهظ لاط اذا
 ردبدآ رصقر هدهماع و لاط اذا اعوسن *یشلاعسن لاقب ردهنسانعم قمازوا افلطم

 یرلتا شید ید وب ( عیسنتلا ) ردیعما یسرف كسيق نب ماطسب ( عوسنلا تاذ )
 نانسالا تعسن لاقي رد ه:سانع+ قهقح هغحا رشید هلغل ريص بویشوک

 6 عاسنالا ) رونبد هنلی زار وب ید وب هدننزو ربنم ( عساملا ) تعضن ینعم
 ,مسللاف لخداذا لحرلا عسنا لاقب ردهنسانعم كمربک هنلب زارو هلبرسک كنرمه

 | حسنا لاقب ردهنسانعم كالا هدیجر قوج ینراوشموق هسک رب و لاعثلا میر یف یا
 یا سان قنع لاق روند هند رک نوزوا ( عسانلا ) هناربط هاذا"رثک اذا نالف
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 لاقب رد هنسانعم قملوا دنم وزرآ یندو هدننزو هلعافم ( ةعزانلا ) ههبشا اذا ,

 هعزان لاقب رد هنسانعم كلبا هعصاخش بوشکج هللا هسکرب و قاتشا اذا هبلا عزا
 ( ع زانلا ) هبذاج اذا بوثلا هعزان لاقب ردهنسانعم كمشکح یهنسنرب و هعصاخ اذا |

 اذا ع زا ةقا لاقب روئید هبهقا نالوا رونیکح بویلزوا هنساعم دوخاب هننطو |"

 بیرغ یا عزا لجر لاقب رونلوا قالطا همدآ بیرغو اهاعمو اهناطوا لا تنح ا
 روند همدآ نالوا رهام هدکمکح یاب ردیعج كنظفل ع زا هلاعف ( ةعزنلا ) _

 تبشغ كنلصم رلمدآ نالوا یاب راو لها * ةعزنلا ىلا حالا راص « لثلا هنمو م

 « ةعزنلایلاهسلاداع « لاقب اذکو رونلوا برض هدرپ تمجید راپدتبا مایق هنحالصاو ۱

 هغو روش وا دارا هدر كجد یدک هنلا كتاب را یدراو هنلها قح
 نالوا هدغاطو رد هدزناب ز ه دهلئوکس كباز ردیدآ تابترب و ردیدآ عضوم رب

 ةعزلاق ذخا لاقب ردعماو و رونلوا ریبعت رغیج هکرونلوا قالطا هلو كحدجا
 | ییا كن ههبج هک رونید هنعطوم عزا نالوا هدنشاب كناسناو لبج لاف قیرطلا یا |

 هلباهنطراعرب دوخای بوی الصا جاص یرفوب كيد رونلوا رببعت نولوط هکندنفررط | ۱
 هدننزو ریما (:عیزفلا ) رونید ناتعزت هبنفرط ییا ردرپ نالوا شلکود ندهرکص |
 ریسا ینعب ندایابس یسهدلاوو هدننزو عاطق رولک عازن یمج ر وند همدآ بیرغ |
 شل روشویدو ةيبس هما تناک اذا عب زن لج ر لاقب رونید هیسک نالوا ندنسهفئاط /ا

 دیعبیاعپ زن ناکم لاقب رونیدهر, قاریاو ینجم فوطقم یا عب زا رم لاقب رونید هشم |
 میز رثب لاسقب رونلوا جارخا هللا لا ېب وص هک روید هبوبق نیقب یدو
 روبص ( عوزنلا ) ردندارعش یفنلا ناولس نب میز و رعقلا ةس رقلا یا
 كاب و صاخ لوش هدننزو هنیفس ( فعی زنلا ) رونید هبویق نیقب یید یخدوب هدننزو

 لاقت هلوا رونلوا بلج ههراس دالب یشان ندنرتباص هکرونید هرهود سج |

 هکرونلواقالطا هنوناخ لوشو اهصنعو اهدالب ربغلا بلج تناک اذا عیازن بلاج
 عكر ( عزنلا ) رولک میاز یعجج هلوا شاراقچ نیلک هبیربغ ندننری شع و موق
 عزن منغ لاقب رونلوا قالطا هرایجگو هرلنوبق كونسوک نیتمیا كکرا هدننزو
 لزنملب هامر لاقب رونبد هنقوا لزم هدننزو ربنم ( عزنلا ) لعفلا بلطت تناك اذا

 ولنادیمو قجاندن رغب یشبریک هدننزو هرظنم ( ةعزلا ) هب عزتنب یذلایهسلاب یا
 رکفویآر ییدلباتعحام هدننعف یطاصمو لاوحا كنهسک ر و رونید های نالوا

 هاو هبارنم لحرلا هیلا مجریاموهو هتعزئم عجار لاقب رونلوا قالطا هریبدت و
 هشاط كو یغیدروط بوصب نکرکج وص كنهسک نکچ وص هدنرانک ویق و
 بيرق لاق رد هدزنابز هده لرسک كياز هدنوب ردلمعتسم هنسانعم تو روند
 قالطا هئذل نالوا هدنقو یفیدلوا عطقنم یسملجا كيارش و ةمهلا ىا ة عزل

 موم



۳۰ 

 | | كمروکموس هدننزو لعفت ( مصتلا ردقح هلوا ددا كلام نب دلج نب ةلع ن ورع نا
 |٠ «دنجاو هتعاخ یر اذا لجرلا عت لاقب رد هنسانعم كمرکوت منلب وید عح دوخای

 بالا مت لاق ردلمعتسم هنسانعم كلنا راطما باعس ینعوجم كرومغي نالوا
 ۱ ما لاقب رد هنس انعم عت هدننزو ,لاعنفا ( عاخنالا ) رطملا نم هيفام *اق اذا

 لاقب رد هنسانعم قلوا رود ندنرقغو هدلب هسکرب و رطاانم هیفام *اق اذا باعسل)
 اورو هل رسک كن هزم ( عادنالا ) دعب اذا هذم را نع لح را عنا |

 ( عدنلا ) ماگللا قالخا نا اذا لحرلا عدنا لاقب ردهنسانعم قعوا هنیراوطاو قالخا

 باوص ردفصح# نکل رلیدلیا ربسفت هلنابن ی رلکدید رتعص رلذععب هلیعف كن ون
 هدماقموب ییظفل عادنا بودا نایب هللا هقان مابق راضعبو ردهلا همجم نیغ نالوا

 لاذ ( عذانلا ) ردقلوا هلا هدحوم یاب نالوا باوص یخد هدنوب نکل رایدلیا تنی

 ( عذنلا ) رونید هب وص ناقج ندنعبنم كلذك هرت ناقچ ندندب هلب رسک كن همجعم
 اعذب ءالاو قرعلا عذن لاق رد هنسانعم قمقج وص ندنرب و رت ندندب هدننزو عزت

 هلبنوکس تكنهمجحم یازو یصف كنون ( عزللا ) اجرخ اذا ثلاثلا بابلا نم
 بابلانم عزت هناکمنم هعزن لاق رد هنسانعم كمکج بوراپ وق ندنرب یبهنسنرب
 | رد هلیهجو هببشتوو هبیجنم اهجرخایا [ هدب عزنو] یاعت هلوقو هعلق اذایناثلا
 یهغوق نديب وقو اهدم اذا سوقلا ف عزن .لاقي رد هنسانعم كسکح یای عرنو
 هبهزود رب تآو اهب قثسا اذا ولدلا ع زن لاق ردلمعتسم هنسانعم قمرقح بوکح

 | هلوقو اقلط یرح اذا اننس سرفلا عزن لاقي رد هنسانعم كمك ب ودرکس شابر |

 تاعزانلاوا ناکم ىلا ناکمنم ع زت موحلا اهنارکذ ةيالا [ افرغ تاعزانلاو ] یلاعت

 ةايملا ع رنو حابشالا نع حاورالا عزنت ىتلا ةكثاللا لیقو ح ا لاق یسقلا

 اک ووا رم ایک نایک ںولوا قااتعا هنعاخ قل دند كحوز
 ی هنسنر یدوب ه دنن زو لاعتفا ) عازتنالا ( اهعلق یا ۲ غو ع زال یف وه

 ۱ و ربک ندهنسنر و هعزرن ییعع هعزتنا لاق رد هنسانعم قم رقج بوکح ندنرب

 | رولوا شا علق سفن یدنک ندنآ هکردلمعتسم هنسانعم كلبا تغارف بوروط
 هلغلوا هنسانع4 قهشح بوب وق ندر, هنسنر و عننماو فک اذا "یشلا عزتنا لاقم

 (  عازفلاو ) هدشنزو هعانق ( ةعازنلا ) علتفا اذا "یشلا عزتنا لاقب رولوا مزال

 ۳ هکرد هنسانعم كليا وزرآ ههنسن را ه دننزو عوحر ) عوزلاو ( هدننزو باتک |

 ۲ یناتشا اذا اعوزنو اعازنو ةعازن هلها ىلا لحرلا عزن لاقب رونلوا ربیعت كفكج لكوك |
 ۱ رونلوا ریبعت تاک زاو هک رد هنسانعم كنلکچ وریک بودنا تغارف ندهنسنرب عوزنو
 ۱ كم رکب هنسهلوقم یردامو ردب داوو اهرع یهتنا اذا اعو زر رومالانع عز لاق

 | عو زن هيا لاو هابا دلولا عزن لاقب رونلوا ریبعت كمکج اکا هکر دلمعتسم ةت



A ۱رونیدهناق رک نوح كناسنا لوف ىلع هناق و رونبد هنحال و نوا  

 ه دنن زو لاعتفا ( عاعتالا ( فوجلا مدوهوا دوسا امد ىا عيحلا ىك ةنعط لاقب
 | "الکلا بلط اذا لحرا عجنا لاقب رد هنسانعم قمردشارا راج 2 قالتوا |

 هابا اذا االف عجنا لاقي ردلمعتسم هنسانعم كلك هلیبلط ناسحا همدآ ر و هعط وم ىف

 1 ین تا ۱

 1 ضش كنون ( عضلا ( ر وئید هلزامو ناکم قحهریدشارا قالتوا هلبسهینب ل وعغم

 ] بابلانم ام یقحص یل مع لوقت ردهنسانعم كلبا رارقا هلئوکس تكنهمججم یاخو

 | « رکسندکد زوب ینویق شهلرغوب و ردبعدنم ندبتآ یانعموب و رقا یا ثلاثلا |
 "4 رد هنسانعم قغوص قاع هننروفح كن زاغو نوا قق أ بوقح یناق كنک رو ۱

 | هدقلررغوب یناویحو بلقلامد ج رخل اهرحف اهأجو مث اهطس اذا ةاشلا عخت لاقب |
 | هطیخ یراکدبد عاخن بودیا طارفا یشان ندقمصب هلتدش ضاع د وخاپ نده | ر
 أأأ اهعاخ باصاف عدلا یهتنم ز ۳۳9 اذا ةصبذلا مخ لاقب رد هنسانعم كمك ردق 0 3

 أ

iلاق زدلمعتسم هسا قلق هرزوا صالخاو توفص یو تبح دیسک رو  

 أ رونلوا قالطا هبانادو ملاع ( عخانلا ) اسهسلخا اذا ةعصتلاو دولا انالف عخم
 ۱ نالفو اع صالاعخت س اس الا لاق رد E ندەعإذ خ ke یا عخا وه لاش

 لوق ىلع رود هک رکو ن ندر خا ه دننزو هما ) ةعاتلا ( ع یا عحان

 ۱ ةماضلا یا ةعاحلاپ یر ل لاق روند و ناقح ندنورب دوخاپ همغلب ناقح ندردص 1

 | یک لتضایبلوش هلیئالث تا ون( عاضهلا )موشدخ انموا ردصلانمجرخم اموا

 ۱ یجوا بولواهدغاهطیجوا ر رولوا هدر كنکیکه غ روکوا نالواهدهقرآ هک رددت

 ۱ كيلبا راق وق هدّسکرب رولوا ق رفتم هندی یرازلف بونا ه رجا یرلکک هغروکوا

 | راففلا فوحف ضیبالا طیخا ةثلثم وهو عاغلا لا حیذلاق زاج لاقب رونلوا ريبعت

 | ند روک ذم عخم هدننزو لضفا ( عخمالا ) بعش هنم بعشت و غامدلا نم ردح |

 | تیدا هنمو رولوا كعد كلحاو لتقا سپ ردهنسانعم ط رغم لتق هکردلرضفت لعفا |
 | اه رهقاو اهلذا یا [ هنالمالا كالم مماب لجرلا یمستنا هللادنع ءایسالا منا ن ناو ۱ ۱
 | لاعت هللادنع كنامسا هاسهداب ز ی غ وصم ندلوعغم لیفت لعفا هروک هکو !

  نالوا یا هلا هاشهاش و والا كلم نالوا صوص هب ه رعنا بر یرهقاو رقحا

 ۱ ك٤د یلهاو لتقا كياعما رولوا ع وسسە ید 1 ر ول وا كد رد, سا كنهسک ۱

 | هيرب قابواو لا ییدشتپ كنکیک نوي هلا شاب هدننزو دعقم ) عملا ( رولوا

 ۱ ین ) غی ( نما لاو قنعلا نید دقهفلا لصفم وهو هوم باصا لاق روند

 لاش رد هنسانع» كع ؟ رو هحاغا لری ) ما ( ردبدآ حص 7 وو
 ِ هکر ردیدآ هلیبقرب_ه دن دن عو و "لا هيف یرج اذا عبا را | بابلا نم ام د د وعلا 2



RE EYA, 

 ء رد هدننزو همالع ( ةعابنلا ) هقرع لئاسم ىا ريعبلا عباون تحضن لاقي |
 رکذ هدارو ردتنم «دنسهدام ع و ( عايهالآ )ا هنسسانعم تنا رونلوا قالطا ۲

 بوبانیق هجزآ هجزآ وص ندراکیب هدننزو لعفت ( عینتلا ) رلیدلیا مهو رلتدیا |
 یات (.عوننلا ) اليلق البلق ءاج اذا ءالا عین لاقب یک یدنزص ردهنسانعم قمقج

 ٣ قغا بوقح ندنلحم هج زا هح زا هنسن نالوا یراج هدنزو عوج ر هلا هبقوف !
 البلف حرلانم جرخ اذا یناثلاو لوالا بابلا نم اعوتن مدلا متن لاق رد هنسانعم ل |

 هل رمسک كنهزمه ( عاتنالا ) ندبلانم قرعلاو نيعلا نم "لا عتن لاقب اذكو اليلق |

 قععوق هب هز ودرب و اریثک قرع اذا لج رلا عتنا لاقب رد هنسانعم كل رت قوج ] .
 كي هدننزو عاتنا هلبا هثلثم ىا ( عاثنالا ) عطقنمل اذا قلا عتنا لاقب ردهنسانعم

 كلكن اق قوج كب ندنوربو اریثک ءاق اذا لجرلا عثنا لاقب ردهنسانعم قمصوق ىقوج |
 هفنانم مدلا ج رخ اذا لجرلا منا لاقب هیلبا باتیب یمدآ هک هلل وش رد هنسانعم

 اجرخ اذا مدلاو "قلا عتنا لافب ردهنسانعم كلك ناق ندنورب نکرصوقو هبلغف بوراده 
 ردلقح ید یسانعم قمقح ن ندلحرب دوخای ندن ور كلذک ی دنصوق ندرغا ۱

 ) ج هارو ناسا فامو ما هدننزو عوحر ( عوحها ۱

 ةبادلا ىف فلعلا عج اذکو هلکا اته اذا ثلاثلا بابلا نم اعوج ماعطلا عجب لاقي |

 باطخو ظعو همدآزب و هنع نجسی و هب ی رفس یاهو هنع می ماعط اذه لاو

 راف لخد اذا هيف باطخلاو طظع ولا عج لاقت ردامعتسم هنسانعم كلیا ریثأتو راک
 ) رد هنسانعم كليا و راک هب کر هنر یتدوب هلبرمسک كنز ( عاجالا

 رد هنسانعم قلوا راد روخرب و غمو عح ییعع هيف باطلاو ظءولا حا لاق |

 اإ هعضرا اذالیصفلا مجا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمرماو فا اذا لجرلا عج لاق
 ( ا ی هيف ظع ولا عج لاقب ردفدارع هدلوا یانعم هلبا ایا ( میمتلا

 ) هنع عجب ماعط اذه لاقب رد هنسانعم قمارب بوکیس هدوحو ماعط ( عاعتسالا ۱

 ماه هدشننزو روبص ( عوجلا ) هنع نیمی و هب ًارتسب یا هب مجتسی و هب ۱
  (۳ Er Eجالو 4ا نوا دوخای هلا 2 و ربع یا ع وجءام لاق روند هب وص ۷

 ىف كنون ( عملا ( رواپ روحا هبهود نوجا كلبرس روند هبوص شلوا ۱ ۱

 بابلای . اع لبالا تع لوقت رد هنسانعم تكمروحا عوج هب هود ۳۳ تكويحو ۱

 هفرغ ( ةعصلا ) لبالا هافسن قیقدوا رزبب ءام وهو ع وعلا اهتیفس اذا ثلاثلا

 درص رولک عجم يعج ردسا هکر ونید هغمردشارا قالتوا هدنربلم قالتوا هدننزو

 هدقالتوا هعج هکربد حراش هعضصومف "الکلا بلطل یا ةعحلل اوحرخ لاق هدننزو

 اعابنا اکاو هدنن زو عاجش (.عاصلا ) ردلمعتسم هد هنسانعم قلت وا نانلوا بلط
 ا هنب زرغ وب كن كنف ف هود ه دشننزو ریما ) عبجلا ( عاج عاج لاقب رونلوا رکذ

 نالیدیقا



 نو ای

 رايد مور هکر دغم ولرد رو هدندنع رلضهب رولوا یوبشوخ تیاغپ ردیعسا

 كنزا كنوراد یریاکدید ربص د وخای ر ولوا لصاح ند رصشرب ص وصخ ا "

 | قببنارب هرکص ندقدنلوا قصس هللا وص رادقمرب ر وم یوراد هکر دب ریفز ۳
 هنحاغا الا دوخای ردیفعم كنحاغا اوبا لوق ىلع ردیسهراصع نالیقیص ندنزاغو |

 ۱ تنکدرکح ردلوک ام هکر ولو یشع ضاب كحوس ندزوح هکرد>اغآرب هببش ۱

 كني رجثو هلئاس ةعيم هنسهراصع ناقج بولیقص هلسخل وا ولغای یزوا
 نخس یملاخ ردش وشغم ی رثکا كنهلئاس ٌهعیم را رد همای هعیم هنب رشق |
 لامعتسا ییلاقمم یا هلیاراح ءام هبقو جوا و ردعقا هلاعس وماکزو جو نیلمو ۱

 هرق هسباپ ٌهعیم ردعنام یابوو عطاق ینوفع یسهحار و لهسم یمغلب تیذا الب ۱

 كنهنسنر هعیمو ردبرلکدد یغای كل وک هرف و ینبل لسع هلاس ةعیمو كلنوک |
 | كندرمح ( ةعامالا ) امهلوا یا رابللا و بابشلا ةعیم لاق رونلوا قالطا هنلئاوا

 لعفت ( عیقلا ) هتلسا اذا هتعما لوق ردهنسانعم قق هبهنسن قیویص هلی سک
 لیست 0 ۳ یشلا حم لاق رد هنسانعء ققآ بوابای هلبتعیبط هنسن قیوبص هدننزو

 راکب هدشنزو عوج ر ( عوبنلاو رز هدتننزو ی ( شارا اه تا
 لوالا بابلانم او و ام ءا ع لاق ردهثسانعم قمقح بوانیق و وص ندنزوک

 قوا و ىا ندا هکر دیسا رجش هنوکرب عنو نيعلا نم ج رخ اذا ثلاثلاو یناثلا و ||
 كغاطو عین هنالوا تبان هدنسهبن كغاط راردبارکذ ولرد جوا یرجشوب رارزود |

 هدیکرت رلربد طحوسش هنالوا هدررب قجلآ و روفجو نایرش هنالوا تبان هدنکنا " 
  یعسق بارعا ردقو تی را اعطق هدنتعیبط كحاغا وب رارید یجاغاناق و جاغاهقا ||

 هدنرلهدام رافع و خرم هکهتن راردباتقد هیهدام وب هلبرلقا ذاخنا ندجاغا یغامغچ ||
 | قامفج ندنحاغا عبن ىنعي »ارات یروال عبنلاب حدنقاول « لا هنمویدنلوا ناي |

 تدوحو تاطف تباغب رراقحشن [ندنا هتبلا هسقاچ قامقج هلکنا بودیا ذاا ||

 هدننزو توش ( عوبنیلا ) رونلوابرض هدرب كجهد ردسدآيحاض تناهذو یأر ||
 عوش هنیع ناک لاق روند هلودح و هقرآ قوج ییوص لوقییع رونید هراکب |

 نصح رب هدنفبرط رصم جاجح هدننزورصنب ( عینب ) "الا ریثک لودحوا نیع یا |
 الاح ردلقشم یبهریثک تاراعو عورز و یرافلامرخو یرلهعنج ناوارف هکردپعا
 | هکدلیط كنون ( میان ) ردلوادتم هلا عوبش هدماوع ناسل ردیسهلکسا كنتم

 عنصوم رب هدننزو ریبز ( عین ) ردیدآ لبجرب دوخای یداو رب رارید یخد تاعیابن
 | ردیساعضومکیا هدنافرع هدننزو هنیهح( ةعبينلاو ) هدننزو هرم ( ةعبنلا ) ردیدآ

 هرب ندبا عینوص هکردعج كنهعبا ( عباونلا ) ردیدآ عضوم رب هدهنیدم ( عبا )

 را ردبا قالطا عبا هراز ندیا نالیس بوقحرت نا یی تاتو رونی



 قالطا همدآ ی-اص تیجو توقو هر برص نالوا رعشرا لا ردفصو ندعانم |
 ندهنسنرب هدننزو لاعتفا ( عانتمالا ) ردندلاچر “یاسا عانمو عنامو عینمو ر وئلوا |

 ( عنتملا ) فک اذا هنع عنتما لاقی رد هنسانعم قم روط و ریک ب ودیا تغارف

 هنالسرا نالوا بلاغو تدرب ز هدنش بولوا دنمروزو یوق هلیسهبنن لعاف سا

 یهنسنرب هدننزو هلعافم ( ةعناملا ) هسفنف زرع یوق یا عنتع دسا لاقي رونید |
 هدننزو لعفت ( عقلا ) هعنم اذا *یشلا هعنام لاقي ردهنسانعم كما غیرد ندهسکرب |

 لاقی رد هنسانعم قلوا راوتساو نیتم لصالاق هکردهنسانعم قمنروق ندهنسنر
 هلا هود چک هلیسهبنب لعاف مسا ( ناتعنقلا ) هب یقحاو ی وقت اذا هب هنع عن |

 ن وج رلق دل ر ید راک ارز روس یآ تا ی یی خجلا ۱

 ینرلولشای یرلبحاص دوخای رل نلوا كاله ب ودیا لمح هد هسرولوا زا یرلفلع |
 یرلسفن یثان ندنرلت وقو ندنرلکلصک دوخای رل روقبلآ یرلنآ بودبا حمذ

 | لک | كياچ دوخای ردیتبم هنبروممت یرلفدلوا ربا هلئاقمو هعناع هلبا نامز ندنتهج |
 || رولوا شب ا.تفلاخم هرلنا یثان ندنراقدیوط مدقم ندنرلکویب هلرلاوا ردبا علبو

 ۲ هلن وکس كواوو یصف كيم ( ةع ولا ) قانعلاو ة رکبلا یا نانهنع هل لاقي |
  هعوم لاقب ردرلنامز ییدسا لی قاوق هدشاب هکرونید هنلئاوا كنماکنه قلناوح

 | هرهج هلبببس ه روم هضراعرب هلنیتعف ( عهملا ) هخرشو هلوا ىا بابشلا |

 هحولا نولت وهو ههحوف مهلا اذهام لاقب رونید هکمربک هکنر نوک انوک بولیزوب |
 ۱ نکل رلیدید رد ووا ندنوب قالطا عیهم هل وب شک راضع حداف ضراعنم

 دیهصو ردقو هلک هدننژو لیعف هدییع مالک ارز ردندنسهدام عیه نالوا باوص |

 هجعای هجای هنیزوبرب هنسن قیوبص هدننزو عیب ( عبلا ) ردعونصم یلظفل |
 ضرالا هجو ىلع یرج اذا ایم عیب "یشلا عام لاقی رد هنسانعم ق بولیا
 ۱۴ لافی ردلمعتسم هنسانعم كمك بودرکس هب هزود رب یکوص تآو ةنيهق اط دونم
 اإ ( عایغالا ) باذ اذا نمسلا عام لاقي ردلمعتسم هنسانعم كراو یرح اذا سرفلا عام |

 1 ( ةعبالا ) باذ اذا نعسلا عاما لاقي رد هنسانعم كعرا دوب هدننزو لاعفنا
 هب یغاشا كنآ هلتبسانمو رد رظا هف وصوم قنات ر وند هبهنسن قی ویص
 | سرفلا اذه ةعيام نسحا ام لاقي روئلوا قالطا هنج ر نافراص بوازوا یرغوط

 | رطع عونرب ( ةعيالاو ) «دشننزو هرمن ( ةعيلا ) ةلب وطلا ةلثابسلا هتيصا ىا
 سس ص سس یر بس ر

 |( ةعانلا ) رارد ناعانم هغاط یکیا عقاو ب7 ERIS J هدغاطرب

 | هلبا ردصم هکرددآ كغاط رب دوخای هدلب ر هدندروب یسهلیبق لیذح هلیصف كيم |
 | ۱ لاق رد هنسانعم قلوا نشروا لا ندنغلبرص ییعی قلوا عینم هعانم ارز رداعس |

 ۱ | هدننزو ريما ( عینلا ) اعینم راص اذا سماخلا بابلا نم ةعانم نصلانالف عنم |

1 
۱ 



۲ 

 عالم بافع ردیعا كضرارب رولوا فرصنم ريغ اضعب و هدننزو باعسو هدننزو
 عالم یرلن آ ینعی رلربد عالم باقع من تدوا هکهتن ردفاضم اکا. باقع هدنرببعت

 هبیناعآ تافآو یناهکان ثداوح دارم هکردشلببا كلالهابوباق ییافع كنمرای راکدید

 یظفلعالم ضعبلادنع و ردبیرق هناثم ءاقنعلا هب تراط « ردکعد رلیدلوا راتفرک |
 هکرولوا هدنریدقن عالم ةمداق باقعسپ ردشلوا فاضم هنتفص ردندنفصو كباقع

 راوخثوم هدیسراف هکردیشوققلیچینعی بیقع عالم باقع لوقلع ردکیدةمیرمس |
 ىح كيم ( ( علملا ) عالم باقع هناك عالقلا شعب ىلا راط لاقب ساسالا یف لاق رارد ق

 رونلواقالطا هتعاج نالوا هرزواقافنا و عمج هدنمت صوصخرب هلنوکس كمالو |"
 هيلع اوعمحج اذادحاو علم هيلع مه لاقب ردذوخأم ندنآ یانعمو و یک هدحاو دم ال |

 ةاشلاعلم لاقب هنسانعم كمزو ندنفرط ینو ینوبق رولوا ردصم علم و ةوادعلاب ۱ 1

 هود هلی رسك كنهیمه ( عالمالا ) اهفنع لبق نم اه اذا ثلاثلا بابلا نم اعلم |

 تملمالاقب ردهنسانعم كعاتعرس هدشیوروپ یراکدپد قنع دوخای تلکس ۱
 للانعموب هدساما و هد هکرید مجرتم اهقنع ةعرمس و ا تم 1

 لاقي ردهنسانعم عالما هدننزو لاعتفا (e ردموسم هلپا علم نالوا یئالث |[

 رد هنسانعم كمزوب ندنفرط ینوب ینوبق شل زغوب و تعاما ینعم ةقانلا تەلتما |
 لاقي رد هنسانعم قلآ بوباق یبهنسنرب و اهقنع لبق نم اهضطس اذا ةاشلا علما لاقي |

 كلبا غیرد یهنسنرب هلیئوکس كنون و یحق كيم ( عنلا ) هساتخا اذا *یشلا علتما ||

 هاطعا "دنض ثلاثلا بابلانم اعنم *یثلا هعنم لاقي ردیلباقم كمر و هکرد هنسانعم

 فک اذا هعنم لاقب ردهنساتعم قمردروط ورکو قمواص ندهتسنر ی هسک رب و

 یندوب ( عینقلا ) رولک عونمییجج هنسانعم ناطرس رونید هل غنمو وه ماتماف
 هدننزوروبص ( عونلاو عانلاو عنالا ) هعنمینعع هعذم لاقي ردهنسانعم كليا غیرد ۱

 ةكرحم هعنمو نع ىف وه لاقي هنم و هلن صف رولک هعنم یعجب كعنام ردرالءاف ےس ۱

 یاح یتلود ةزوح و تکوشو نع نالف یعی هنریشع نم هعنع نم هعم یا نکسیو"
 ههظعوهفناو ردیعج كعنام هعنم هداروب ردکعد رذمدآیحاص تربشع و تاقلءهتم

 دصق ءوس هکرولواردصم هني هکراردبا ناکساینون رلطهب و رولوا ید ردصم یک
 ردندانسسح هاما عنام هکرد ججرتم رولوا كعد ېحاص توقو روز عفاد یراندبا

 دیر, نم عنع لیقو مهرصنیو مهطوصو هتعاط لها نع عنع یذلاوه هیابنلا ق لاق
 رونید همدآ ندیا لکا کتی هلتبسن یای ( یعنلا ) دیربام هیطعیو دب ریام هقلخ نم
 ردعساهنسانعم عانتما هدننزویرخس ( یعنلا ) تاناطمسلا لاکایا یعام لجر لاقي

 ردصا لعف ےسا هدنن زو ماطق (عانم) رونید هکلیا تغارف بوروط ورک ندهن

 هدندروب یسهلیبقیطو عنمایا عانملوقن یکی غیدلوا هنسانعملزنالازن ید
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 ٠إ كراضعب هدرفاسل راردبا مالک وشح رلطعب هکر د هنسانعم كوس قوچ یتظفل عم |
 هبراحمو عم لوقنم رثک | اذا لجرلا عمعم لاق ېک یرلکدید الثمو نالفو هتسن |
 | ینزوب كرب ب وغاب رومغی و اولتاق اذا م وقلا عمعم لاقي ردامعتسم هنسانعم هلتاقمو |

 || اهرشقف هبلح اذا ضرالا ىلع رطلا ءاعسا عمعم لاقب رد هتسانعم قمریص بویوص |

 ٠  لاقب رونلوا قالا هعیاقوو روما مئاظعو نتفو بورح هلیصف كيم ( عماعلا ) ]
 ۱ [ ماظتو موجهو لبم هرزوا یر یرب كسانو ماظعو نتفو بورحیا عماعم مهن |

 .  مينکرت لاقب رونید هتنالاح یرلبرصو عمج كولب كولب هلیناص» تیبصعو تریغو
 ۱ | هینصعلا عوقول ابا رحا مہ نکو مهلاظتو ضعب ىلع سانلا شعب لیف یا عماعملا ف. ۱

  یتح یتما كلبنال ] ثيدحلا هنمو ةيابللاق لاق رد ذوخأم ندرا ةعمعم رلانعموب |
 لاتقلا ىف دلاو برملا ةدش یه و [ عءاعلا و زباقلا و لياقلا مهنيب ن وكب |
 بارمشلا عقم لاقي رد هنسانعم كمحا هلدشو «دننزو عقل ( عقلا ) |

 هکر د هنتسانعم عقل عقمو ادیدش اب رش هيرش اذا ثلاشلا بابلا نم اعقم |
 | هنمو هدشزو سلفا رولک عقما عج رونید هرب نلیک ربا وص هدرلغانط |
 ۱ ا را وص ندرب قوج رد دراو هدهلیاونع عقلا وب و ۾ عقماب بارش وه * لئما ۱

 ۱ رارکت رارکت هبهيظع روما ردق هصلوا لصاو هنیدام یاصقا ردکعد ردمدآ |

 | ردروکذم هدنس هدام مقن یلیصفت رونلوا برم هدنقح هسک نداباکترا تدواعم |
 یا لوهحا ءانب ىلع "یشب عقم لاقب ردهنسانعم كما ارتفا و تمون رب همدآر عقمو |

 ریبعت كم رکب هکردهنسانعم قلا ریغتم نول هدننزو لاعتفا ( عاةتمالا ) ه یر |
 یروای و عزف وا نزح نم هنول ریغت اذا لوهحا ءانب ىلع لحرلا عقتما لاق رونلوا

 هما عرض ىفام لیصفلا عقتما لاقب رد هنس انعم تكمحا یتسهلجج دوس نالوا هدهع |

 | هود هکردیسا درد ر هدنزرط هبصح هدشنزو ردبح ( عقیلا ) عجل برش یا |
 دوخای هبهعساو ضرا هدننزو ریما ( عیللا ) ردبا ك الها و روهظ هدنرلکشوک |

 دوخای روند هضرا زودود قاربا یشابرب ندنشابرب دوخاب نایلوا یرتا تابن الصا
 | رولواردقیوب مدآرب یکلنیرد هکرونیدهرب هجزواقحهراط هدنزرط قاقوص لوش |
 | هدارزود شعب رب والثم و راقچ هزود هنب بولیسک هرکصندکدتک هجرادقم رب |
 | بتکرولک علم یمج ردیا روهظ هدقلارا یکی ا دنبرد هکرولوا هدضرا نوتمو |

 عیلم سرفوهقا لاقب رونید هغارسق هرکویو رونبد هبهقا رکو عیلم و ,هدننزو

 | ید وب هدننزو ردیح ( علیلا ) زسفب رعت فرح ردبعما كقيرطرپ و ةعبرس یا |
 لرحه* عبطلاب و رونید همدآ نوزوا و رونید هغارمسق رکو و ههقا ركوب |

 ك رحم یا علیم لحر لاق رونید همدآ نالوا ردبا تکرح اکیو اکیوا امتاد بولوا

 , ندنع-قتوا هدننزوباص» ( عالما ) رسشرعتقرح ردیسا هقارب و اذکحو اذکه
 ماطق ( عالم ) اب تابنال ةزافمیا عالم یفاو ذخا لاقب رونید هاباب لوح قالبج |

 1 هدننزو
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 رابخا ندناوذ هلیسسیدنک نوهگنا هنس انعم عاقجا عنصوم یسیرب ردا تلالد
 يک رصعلا مع كنثج ردبا تلالد هعاقجا نامز یسیعکیا مکعم هلاو و رونل وا
 TEI مهدنع نم نسرید م ولا عم نم ٽٿج ر ول وا هنسانعم دنع یسهجوا

 هکهنسانعم اعیج نسربداعم انک رونلوا لامعتسا هنسانعم اعییم یظفل اعم هلثیوتتو

 | هدنبنقودوخای هددحاو تقو تبع هدنلوق اعیچ اّواج هکیدید راضه» و رولوا لاح

 هما تیحاص» نا هدحاو تقو هدنلوق اعم اژواج نکل ردلقح ین وا

 | اضتقتسانعم عاقجا یسهک عم هکیدید هدنادرفم بغار هکربد حراشو رولوا نوجا |
 دوخای یک اعم ادلو رولوا هدنامزو یک رادلاق اعم اه رولوا هدناکم عاقجا و ردیا |

 دوخای یک ینیدنلوا قالطا خا هردارب یکیا الثم هکیک ناغیاطتم رولوا هدنتهج انعم
 | هکردا اضتنا یتسانعم ترنم انعهبو یک لوق ولعلاف اعمامهرولوا هد هبنرو فرش |
 | لاقب رولوا هنسانعم دنعو یهتنا یک انعم هلانا رولوا روصنم هلک ینیدلوا فاضم زا

 هدننارعاو ءانب هح رکو ردرورح هلا نم هدارو و مهدنع نم یا م وقلاعم نم هاج ۱

 كوم( علا )یک یسک انیح ردبوقم ينتهجیارعالوخد كنبونت نکلیدنلوا فالتخا
 | اذا لوالا بابلا نم اعم مهشلاعم لاقب ردهنسانعم كميرا هلبدیدشن كنيعو ىف
 ولکنربد یلاوحاو طوبضمیشیا هکرونید هثروعلوش هدننزو دفدف ( عملا ) باذ

 | لاش هوا نمار چ” هنسن رب اعطق ندنلام هیسک رب هلغلوا هفرصتمو هریدم مقج و 6

 | نهذشناو اادو كرز تیاغبواثیش اهلامنمادحا یطهنالاعمنجاهماناک اذا عمعم ةا |
 | هدننیشم اصمو روما و ةدقوتم ةيكذ یا عمعم هما لاق ر ونيد هنونخ كالچ |
 | رونید هکلنا مس بوترود هلمادقاو سفن بصن اعاد بولوا هرزوا تابثو ربص |

 | لوش هدننزو یدفدف ( یعمعلا ) ةلوارمو رومالا ىلع ریصوذ ىا عمعموذ وه لاقي |
 | هیسک نالوا بلاغ ره هکای وک هلوا اپمه هنناج نالوا بلاغ اماد هکر ونید هک 8

 | بلغنم مع« ناك اذا یعمعم لحر لاقي رونلوا فرصتو ذخا ندنلوق كعماا ا
 ناک اذا یععم مهرد لاقب هلوا وکسم یسهلک عم عم هدنآ هکرونید هبهجفا لوشو ا

 | نرلیم ( ناععلا ) ردص وصخ مه رد هن وکر ه دفلس ارهاظ عم عم هيلع بتک
“. 

 | فیصلا ناعمعم یف ءاج لاقی ر ونید هکلیسا كب هلتبسن یاپ ( یناعمعلاو ) هلیصف
 | ةيناعمعمو ةناعمعم ةلبلوینامعم وناعم موبلاقیرونید هب یما كبو هرحهدشیاهیئاممعمو
 | یسهل وفم قلتواو قل زاس قرتحم هدننزو هلزلز ( ةعمعلا ) رحلا دیدش یا

 | هوصو بصفلاق قي را ةعمعم تعم لوقن رونید هیدرناچ ندبا روهظ نکرا.
 | ریس هدکلیسا كيو رونلوا لامعتسا قرهلوا ردصمو قرهلوا هباکحویو هئوص یا
 | رطا ةدسشق یا ناععملاف اوراس اذا موقلا عمعم لاقي ردهنسانعم كليا رفسو

 هدمالک یانناو لمف لع اذا لحرلا عمعم لقب ردهنسانعم كملشيا هلا هلحم ینیا رو
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 روئید هشوق لشي هلوکرو هدننزو لغق رولک عصمو هبنئزو درص رولک عص»
 ۲ هدننزو لیعش ) عيصقلا ( روند هنشوق هح رس کاکرا هدننزو درص ) عصلا )

 | رد هنسانعم قموق هشنوک هلرغوبق نوجا قهردنبس بوایکح یتبوطر یباغا شلسک
 لعافت ( عصاقلا ) هطيل هيلع فص یتح هرمشق ىلع هکرت اذا بیضقلا عصم لاقب
 ۱ اوعصام لاقي رد ةا قعا رغواو كمشرود ولف رط یا هاتف و اح ه دننزو

 | كلبا كنح قرهشپ راج هدننزو هلعاغ. ( ةعصاملا ) اوج لات اذا براق

 (  عوطلاو ) هدننزو عطق ( عطلا ) اودلاجو اولتاق اذا اوعصام لاقی ردهنسانعم

 ۱ ۱ اعطم لحرلا عطم لاش رد هنسانعم قلوا دیدیا بودیک هفرطر هدننزو عوحر

 هل راحوا كرل شیدا كوا ییهتسنر و دحوب ف بهذ اذا ثلاثلا بابلانم اعوطەو

 ١ نانسالا مدقمنم اهیلیامو هاياننو هخ ینداب هلکا اذا *وشلا حطء لاقي ردهنسانعم كم

 || ضا لاقی رونید هبهنسسن قآ نالوا یفاصو صااخ هکرد هتسانعم مطان ( عاملا )
 ۶ یدوننس هک روند هب هقا لوش ه دننزو هئدحم ( ةعطملا ) صلاخ یا حطان عطام

 | تناک اذا عرضلا ةعطع ةقان لاقب هلوا ردبا نالیس بورقذف ندهع هلذلوا نشاط
 هلن وكس كنهمجع* یاظو ىح كيم ( عظلا ) اهنبل وذغتو اه ابطا بخشت
 / عطم لاقب رد هنسانعم كعلزود یک شالره» بود روق یب هنس) یسهلوقم شا را

 | رد هنسانعم عظم ( عیظقلا ) هلبذو هسلء اذا ثلاثلا بابلا نم اعظم هريغو رتولا

 | عطم لاقي رد هنسانعم كهردج هغاب ییسهلوقم نوکو شباق و رد هنسانعم عیصع و

 عطم لاق رد هنساتعم ق° ردناق 4شل ورح یدیرتو نهدلا هاش اذا دالا

 . بولیس ینعوجم كن هنسن زب هدننزو لفت ( عطقلا ) هب هاور اذا مسدلاب دب را

 هتم هن هکلوکو هلک هست اذا اندنعام عظمت لاقی رد هنئسانعم قلا ب وروپس

 ىلا عضوم نم هعبتت اذا لظلا عظ لاقب رد هنسانعم قاوا عبات ک۱ هسرولیکح

 اذا یعرلا ق عظم لاقي رد هنسانعم كعا رخا ندنماکنه و توو كشيار و عصوم

 هتعظء تب دا لوقت روئید هنس هیش زوس هدننز و هف رغ ) هعطظنا ( هتقو نع رخات

 رول وا ناسا یبع اضهبو ردجا ها حق تابع و كچم ) ° ( هتیش یا مالک لا

  هدندنع رلضعبو رلیدلک هحرارو هحوهلس ینعیاعم اژاج لاقب رولوا نونم هجاکو
 | مض هرخا "یشرپ یئیشرب هکرد هلکرب هدندنع رلطءبو ردند هراج فورح یسهلک عم

 ۱ هل رحم لبقام یرخآ تكنسهلک عم هروک هتناب هد راصب كفلّوم ردعوضوم هنسانعم

  نکاس كننیعو ردبلوق یرسلان دجوب هکردبا تلالد هنتییسا یسلوا لر نکیا

 هک و ربشلبا لج هئرورض هپ وبیس نکل ردیتفل كنسهلیبق هعیرو مغ یساوا



 هیسب لحرلاعصم لاق رد هنسانعم كمرویلاص یرغوط هنسهکواو هنغاجم نامه

 ینغریوق لوقىلع كما رورم هلتعرس هبادو ةلجعوا قرفنم هقبس اذا هیبقع ىلع |
 ف سرفلا عصم لاقب رد هنسانعم كمئرکس هلادش قر هدانب وا بولاص هنوا یرب

 عصم لاقب رد هنسانعم كکو هبنذ اکرح ادیدش اودع ادعوا عرسا اذا ہر و م |
 لقب ردهنسانعم قمانبوا ندنرب رو یشان ند هلجماپ ندوقروقو بهذ اذا سرفلا /

 هنس هم كنهقا نوحاكعا بولاغوح یدوسو ةلجم وا قرفنم لاز اذا هدآوف عصم /

 درابلا ؟الاب هب رض اذا ةقانلا عرض عصم لاقب رد هنسانعم قم راچوص قوغوص ||
 شضوحا عصم لاق رد هنسانعم قعالصا بوب سدوص هحراذقمرب هنا كضوحو ۱

 | اک رونید هبسک رهام هدقلاح ف رولوا فصو عصمو هحطنو هلاذا لیلق ءاع ۳

 | هلیدنفص ندننراق یتفجوج تروع دوب هلي رسک كنز ( عاصمالا ) رکذیس ا
 | اهدلوب ةارلا تعصما لاقب رد هنسانعم قمرقج ىع شوقو كلباو انرب هرشط |

 : لاق ردهنسانعم كمرواب یشع كحاغایرلکد د جسوعو هب ایمر اذا هقرد راطلاو ۳

 ٠ لاقي رد هنسانعم كماکج یدوس كني رلهود كموقو هعصم رهظ اذا ج وعلا عصما
 | لاق رد هنس انعم كلا رارقا ىنقح كمدارو مهلبا نابلا ثبهذ اذا موقلا عصما |

 | رد هنسانعم كمك هفرطرب هدننزو لاعتفا ( عاصتمالا ) رقا اذا هقص هل عسما
 | كمك ون بولیکج یدوس كنهقا هدننزو دوغ( عوصلا)بهذاذا سرفلا مصتمالاقب
 | یمکح كنهنس راسو درب كلذك لو اذا اعوصم ةقانلا نيل عص» لاقب ردهنس انعم _
 ! ریسو ىلوو بهذ اذا هریغو دربلا عصم لاقب رد هنس انعم كناکج بوبملاق یرثاو
 | لامغا ( عاصغالا ) بهذ اذا ضرالا ىف عصم لاقب رد هنسانعم كيا تحايسو |

 ٠ ضرالا ف عصا لاقب و به ذ اذا سرفلا عصملا لاقب رد هنسانعم كمك «دننزو

 | سص اذا راولا عصمنا لاقب رد هنس انعم قمروط ب وکید یغلوق كشاو بهذ اذآ

 | همدآ نزغین رهام هدقلاچمقیک عصم نانلوارک ذ هدننزو فتک ( مصلا ) هینذآ

 دوخایرونید هربپنالوا ردبایعیبط عفد هلیدنتصدوخ ای روند همدآ دیدش و زوایدوخ ای روند
 دیدش و فیس)اببراذمیاعصموعصملح رلاقب رونیدهمدآ نایاب وا هلباهروط و هلبا قا رطم
 | تیاغپ سم رهزیک ناشوط ه دننزو روبص( عوصلا )فا رش اببعالوا راحزحثوا
 ۱ ) عصاملا ( داؤغلا ب وخح قرف یا ع وصم ل حر لاق روید همدا قفروق

 ' نالوا قنالو بولوا هحزآو منم یا عصام ام لاقب ر وند هبوص قاروش ولزوط
 1 رولوا لرمح هلکش د هب وص قاوو یقاصو ردک لبلق یا عصام *ام لاق روتید هب <

 | ( ةعصلا ) ریذتمیاعصام “یش لاقب رونید هبهنسن شازوو قار یا عصام ءام لاق |

 ىج ژونید هنشع كرحش مان جوع هدننزو هفزرغ ) ةعصملاو ( هدننزو هزه
aaa n 



۶۰ 

 رییعتكی هکر ونیدهنسهکتتا نالیئوقوا هنسهلوقم نیهاشو ناغطدوخای هنسهج رابتا

 | ىرضي ةمحلاوا هنم ةقسلاوا محلانم ةعطقلا یهو ةعرح یزابلا محلا لاقب رونلوا

  دوخ ای رونید هب هیقب شلاق ندنغا شیو رجو رونید هیوص محا ربو یزابلا ا
  رونید هنبوت شوق جوآرب هلرسک كيم ( ةعرلا ) روند هنس هچزاپ یغای كوط
 | رد هنس اثعم كعلوب هراب هراپ هدننزو لعقن ( عرقلا ) روند هغو هکر كلذک
 زا هوعسنقا اذا هوعرمن لاق ردهنس انعم كعشلویو مطقتبیا اظیغ عرعوه لاقب هنمو

 | ي ( یعسلا ) ردیعا لاسعثلا جر رونید هنلیز اري وپ هبرسک كيم ( عسلا )
  لجر لاقب هلوا ااو تیاغب هدکعروبو بویروب قوج هکرونیدهیسک هدنور هلی
 | هلئوکس كنهمجعم نیشو یصف كيم ( عنلا ) هيلع یوقلاریسلا ریثکلایا یعسم
 ۱ هجابهصایو هسلخاذا ثلاثلابابلانم اعشم هعشملاق رد هنس انعم قعاق یهنسنرب
 ك٤د قوم هلقم ریو الیساریس راس اذا لحرلا عشم لافی "رد هنس انعم كروب

 | كيج هنسن كروك ىس هلوقم رایخو هع ماذا نطقلا عشم لاقب رد هنسانعم

 منا عشم لاقب رد هنس انعم قعاص نویقو هغضماذا ءاثقلا عشم لاقب رد هنس انعم

 هبیراذا هلوببوا هینع عشم لاقب ردهنساذعم تكمردکوجیلواب قمردنآ ینمو ایلحاذا

 هب هبرضاذا هریغو لبابنالف عشم لاقب رد هنس انعم تکود ییهسکرب هاناهنسنرب و

 عوشم بئذ لاق رونید هصخش تسد زتو رهام هدقلیعاق هدننزوروبص(عوشلا)
 | قوم شمل دید هدنن زو هنیفس ( ةعيشلاو ) هل رسك كم ( ةعشلا ) سالخ یا

 | لاقب رد هنس انعم كم یر وپس یم اعط نالوا هدناق ( عیشقلا ) روند هنس هک
 | ثول هلبا اجتسا هسکرب هدننزو لعفن ( عشقلا ) اهبفاملك لكااذا ةعصقلا عشم
 رد هنس انعم كليا اصتسا هلشاط ةصاخ لوق ىلع كلبا هلازا ندندنک یرادمو

 (عاشتءالا )ةصاخ ةرااب ءاجتسالاوهواهسفن نع ىذالالازا اذا لجرلا عشمت لاقب
 عشتما لاقب رد هنسانعم قلآ بوغاصیعو ج دوس نالوا هدنس4۶ را وطهدنن زو لاعتفا

 ف كاجو تسحوهسلخا اذا هب و عشتما لاقن ردهنسانعم قعاقوهلک هذخااذا عرمضلا فام

 | عشتما لاقب ردهنسانعم كما ذخا واع رسم هلساذا فیسلاعشنما لاقب رد هنسانعم قمریص

 هلیوکس كداصو یصف كيع ( عصلا ) تدحوام هنمذخیا كل عشمام نالفنم
  راوطو حمل اذا ثلاثلا بابلانم اعصم قربلا عصم لاقب رد هنسانعم ققاچ كشت

 اذا اهبنذ ةبادلا تعصم لاق رد هنسانعم قمر وا بولاص هت وا یر ینغر وق

 او جوا هحاب هحای دوخاب قمروا هلیعاقاپ هلم یب هسکر و هب تبرضو هنکرح
 ٣ وا طوسلاب وا فیسلاب هبرمض اذا انالف عصم لاق رد هنسانعم قمروا هعفد ترد |

 هدر ندشنراق یتغحوح» یراق ناروغوطو اعب راوا انالث ةلیلف تاب رض هب رض "

 ا رلا تعصم لاق رد هنسانعم قم رقمج بوبئغاص یمسف شوق كلذک كمروبلاص ۰

 ۱۴, دلوناب



۶۷۹ 

 لكا اذا سماخلاو عبارلاو ثلاشلا بابلانم ةع اره عرو عرحو یداولا ع |[

 عرج ییعع یداولا عہا لاش رد هنس انعم هعارم هل رسک كن همه ) عامالا ) ۱

 بلحو ید راج یس هرد ل نعي ٭ هبلح ییحاو هداو عہا » لا هنمو |

 ناوارف یلامو لاح همدآ رب لو یدشلش هکلرد بولاغوح یوا یرلکدید

 ڭمروس غاب قوح هشابو رونلوا بر هدقدلوا ېحاص ناما سو تورت رل

 هړ ولر اجو قلو ولراچ يربرو هنم رثک ا اذا نهدلاب هسأر عما لاقب رد هنسانعء |

 | تعما * لملا هنمو اعبر هباصا اذا یداولا نالف عہا لاقي رد هئسانعم قمارغوا

 | لثا هک د وصقمو دار رو لثم هليا لوزن نامه كدلورب ولړ اچو اتوا ینعب لزناف
 یکرو ندنفوخ طرفه دکر عاماورونلوادارپاهدنماقملوا مننمو فر هتم نامهدلوا

 افوخ هب یم ر اذا هلو وا هطئافب عما لاقي رد هنسانعم كلبا لوبن دوخای كمروس

  ةعورما ضرالاقب رونید هربرازغم ولوصولتوا هدننزو هک و حا ( ةعومالا )
 |[ لاقي رد هنسانعم كم ردج هغای یشاب یدو هدننزو عرف ) عرملا ( ةبصخیا

 | قمارط یافصو جاصو هنم رثکا اذا ثلاشلا بابلانم اعم نهدلاب هسار عع

 رب ولوص ولتوا هدننزو فتک ( عرلا ) هلجر اذا هرعش عرم لاقي رد هنس انعم
 بصخا یا عرف بلطي ناڪ اذا ع لحر لاق روند فرو[ نالوا هدنبلط

 رونلوا قالطا عراوم هنناغاخ یدیا كلم هدنتفو هکردیردب نطبر ( هعرام )

 هحارد هدننزو هفرغ ( ةعرملاو ) هدننزو هرمه ( ةعرلا ) هلیعف كيم یدبا
 (هعرحو )هلیرسک كچ ردناعمو هدننزو فرغرد عرم یعچ ردیدآ شوقرب هیبیش
 هلتع رس هدننزو لعش(عرتلا)رونیدهنغایلوطهدننزو بانک (عامو)هدننزو هفرغ
 عرسااذا لحرلا عرغ لاقي ردهنسانعم قمارا قالو قلزوحوا دوخاپ كك تمر
 " هشا عرم لاقي ردهنسانعم قمانیوا وا كننورب ندبضغ كمداربو عرلا بلطوا
 عرما لاقي رد هنسانعم كليا تحایسو ريس هدننزو لاعفنا ( عارغالا ) رت اذا

 لوقىلع كمك هلتعرس هلياه ( ةعزملاو ) هدننزو عرن ( عزا ) بهذاذا دالبلاق
 ردهنسانعمكرکس هجغیغخ دوخای قلشب هصلب هکغرکس بوبلشوب زونه یکی روپ
 رخآو ودعلا لوا وهوا عرسا ذا ثلاثلا بابلانم ةع مو اعم ریعیلا عزم لاقی

 هشفن اذا نطقلا عزم لاقي ردهنسانعم كد یغوع هلقمرب و فیفاودءلاوا یشلآ
 نطفلا عزم لاقي رد هنسانعم كمد یغوع هلفمر یندوب ما ) هعباصا

 هدننززو یعح ) عزا ( هقرف اذا هع لاقي رد هنسانعم قیرشو هو ١

 هدننزو دادش ( عارلا ) مامن یا یعزع لجر لافب رونلوا قالطا هب یجتوق
 نشود هر كن هنسنرب هدننزو هما ) فعال 3 یک دفنق رونید ها

 _هليرسکو یعط كم ةعزملا ) ( هنطاقسىا "یشلا ةعازم لاقب رونيد هنسیدنک



 ی ا

 هد هلیصف كيم رونید هک لئام هتاکرح نوربب هدر هلاروط هنایلاباال هدننزو

 | ىج نالوا ركذ ىرلكديد عيحمو ةعاحلا بح ناک اذا ةعاحم لجر لاقب ردزناج
 | ةعاحم لحر لاش ردزراج 8 كيم یخد هدنو روند همدآ ندا لکا قوح

 1 جارسولغوا ردندب اضعا ۳1 لا ةرا من هعاحم ردنداعما هعاحو ع يتلا ریثک یا

 , ردد رع لاجر رعس ن هع او ردن دشداحا ةاور جا رس نب 4 یدیفحو

 ۱۳ ها شا کا یوم رو دم مع دون فدتژو داخ ( عاملا

  لاقیرونید هتروع هناز(هعحالا)رونید فن هی روک ذمعیح هدننزو هماع(فعاسما)

 ۲ دوس هللا باق هنکشوک هود هل رسک كنهمه ( عاحالا ) ةيناز یا ةعحام ةأرما
 لعافت ( عجاقلا ) هانالانم نیللا هاقساذا لیصفلا محما لاقب رد هنس انعم كمروحا

 ماعم ناي ذهو شحف هنابلابا ال هنیرب یرب هدننزو هلعافم ( ةعجامملاو ) هدننزو
 | ( ةعداا)اثفارتوانح امیااعحام واعحاع لاق نوسلوا یلعف ر كو ی وق#ل ر كرد هنسانعم كلبا

  رولیجاوصهلکنآ یک هرشءرونیدهنبزوحناتس دنهفوقشل راقچ یما هدنن زوم زج
 | بنع(عدم)ردیدآ عضومر (ناعدیم)رونید هنغلابزکدهد رخ عونرب دن زو لقیس (عدیلا)
 ۱ حودقم هدئص وصح یبسن هدننززو قرش ) یعد)ا ) ردیدآ نصحر هد هدنن زو

 هوعدوب دوخای ردلیح را فوق یا هک ردب وسنم هب هعدم رود هیسک مینو

| 
| 
1 

 1 هکر دین ہم هنْعل نیید هیعدهدن ظفلهوع د لوق وب روند هام دانالوا هدبسن ا

 | ڭنەمعملاذو ی ےف لوم ) عذملا ( هسحذق مس یا یعدنلحر لاش رولوا دنا

 | لا منک ین زارب بویلی وس ینزارب كربخو مالکرب هلاه ( ةعذلاو ) هلنوکس
 ےکو ربخا ضعي هئدحاذا ثلاثلا بابلا نم ةعذمواعذم ۵ عذم لاق رد هنس انعم

  عذم لاقي روئلوا ریبعت كر ه زیکوح ۳ هئس انعم كم هشیا قرهدرفشفو اضعب
 1 هدنرل هب عاطو فاحاذا اع عذم لاق رد هنس انعم كیحا دنآ و هب ی راذا هلو

 | لابجلا تافعشف نوبعلا تعذم لاقب رد هنس انعم قغآ رلوص ندرلهعشج نالوا
 ءافوو باذکیا عاذم لحر لاقب روند هیجالب هدننزو دادش ( عاذلا ) تلاساذا

 هیسک نایلوا ییبص قح تیاعرو ییجو تربغ هناناغ هبسکر و بویلوا یتفیفحو
  روتبدهمدآنالوا نلقصرسو بیغلاب ادحا ظفحالو هلاافوالیا عاذموه لقب روید

 إً ماد رسو رود بویلوا یر ارقتساو تابث الصاو ربا مکیالیا عاذم لجر لاقب
  عاذم لظ لاقب هنمو تبثیالو رودبیا عاذم وه لاقب رود هیسک نالوا هرزوا
 ناک اذاعاذم لج ر لاقبروند همدآ نالوا ردبالوب دوخایندنا لازا مدغم ندنتقوو

  ردیدآ وصرپ هدندرویرفعجیب هدننزویرکذ ( یعدم ) هنیحلبق هلو واهینم لسرپ
 | عا یمجج روید هر, رازغحولوص واتوا هلیرهکكيم( عارااو )هدننزورپما(عیرلا)
 / لقب ردهنسانعمقلوا رازغمولوص وان وار ر هدنن و هعانق ( ةعارلا ) رواک عارماو ۱



0 

۶۱۷ 
 تتس تم وه موم نوار سرور مو ےس سا 1

 نانلواقیلطت ( عیتتلا ) عفت اذا هلاب عتفسا لاقب ردهنسانعم كمل هداف و .عتع ینعع 1
 ةعتم اهاطعا اذا ةفلطلا ةارلا عتم لاش رد هتسانعم كمرب و هعتم هنوناخ |

 یبش نا ىلا هاشناو هاقبا یا اذکی هللا هعتم لاقب هنم و ردهنساذعم كمر دنلهدناف و
 هل وط اذا ٴیشلا عت لاق رد هنس انعم قمازوا یدازوا نوزوا ی هنسنر و هابش

 نا تیارفا ] یلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق ردلمعتس» هنسانعب قلق ربعم و
 |[ تكمردنلهدناف دوب هلیسک كنز ( عاتءالا ) مهراعا انلطایا [ نینس مه انعنم
 ندهنسنروههابش یهشنایا هاشناو هاقایا اذکب هللاهعتما نولوش هنمو ردهنشانعم

 لاق ردهنسانعم كل هدنافو یتغتسا اذا هنع عتما لاقل رد هنسانعم قتلوا یتغتسم

 | هلسک كيم ( ؟ایشلاو ) هلیصف كن هثلثم یاو كيم ( مثلا ) عتغاذا هلام عتما ||

 . سراف نا هربخا تغل دوخ اي رونید .هشي و روید و ْیکرج صوصخ هناوسن
 | هڪبف ةيشمىأ ءاعتم و عمم اهل لاش ردقل وا عمم نمه نالوا با وص ردیس هطقس

 ك٤ روب هلشي ور و نيڪ رچ هرزوا روک ذم هجو تروع رولوا ردصم عمو

 ریما ) عيا ) رونید هن رات رص یوب دب كب هدننزو ءارچ ) ءاعئملا ) ةعبق هو |

 وهو عبا اوكا لاش ردندم اعط هک رو هام رخ شارغو هل ادوس هدننزو |

 (عجلا ) روند هد وس نلیحا هن رزوا هرکصندکدلیا لکا ییامرخو نىل ن رگ ۱

 رونید همدآ نیقشاشو قجا نالوا زل ربآ ندرب یغید رونوا هلیصفو یرسک كيم
 سلح اذا قجا یا هم یهو منوط لاش رد هعح نوم روید هنادان و لهاجو

 ٠ نایلریآ ندنرب ید وب هدننزو هفرغ ( ةعحلا ) لهاجا اذکو هناکمنم حربیدکیرپ
 هدننزو هبنع (فعحاو ( هدننزوە زه (فعحما )روند هنروع نادانو روند همدآ قجا 1

 هدننزو م-((عحا ) ةنحامیا ةعجیو ةعحم ةأرما لاقي رونید هنروع نالوا هنابلبال
 ٠ عجمو لحرلا عج لاقب رد هنس انعم قلوا هنابلابال هدننزو هعانق ( ةعاحلاو )_
 | شوشم سن ىر كرل ردم نج اذا ثلاثلاو سالا باسلایم ةعاعو او

 رد هنسانعم كلبا لکا كح هلي هلادوس ییامرخ یروق هعح و جو رد هرزوآ

 هعجمو امج لحرلا حح لاش رد هنسانعم كمحا وص هنب رزوا امرخ لوقیلع

 نبللا هيلع برشو رقلا لکاوا اعم نبللاب سباسیلا رعلا لكا اذا ثلاثلا باسبلانم

 عح یتعب لح رلا عج لاقي رد هنسانعم عج دوب هدننزو عفت ( جمالا )

 ؛. لاقب رونید هئر وع ایحو مرشیب هک ردهنسانعم هعلح ,هدننزو هحرف ( ةعحلا )

  هنحالوب و هنسابروح نوا هجروط هدننزو نامر ( عاجلا ) ةعلح یا ةعجم ةارما
 هنامر ( ةعاحلا ) نيحطلاو *الانم قيقر وسح وهو اعاح اشلکا ل
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 تست توست سو روس سس سد تخت سس سس تست سس حس

 بوقارب تروع نب زسکلیوس زوسرب راد هببیستو قالطا هلکلبا لست یشو ی
 1 هدنس همحم ريخ ردمارح حاکنوو ردنلاحر یک راعتساو راجا هنیعب ردیک
  یعرحلاعما بحومر ههحو هلام رک ىلع ماما «رکصندقدلوا تصخر نوک جوا
 | هد هبهقف بک یلیصفت رد هقشب ندتقوم حاکن هعتم وبشا ردشلنا ادن هدنیاپ

 هرع هجح هکروئلوا قالطا هجح نالوا هلیهحو متغ جا ةعتمو یهتنا ردطوسبم

 هعتم محو نارق محو دارفا عح ردحوا یعاونا كجح ارز ردنرابع ندکلیا ےض
 iE هکر دکلیا هببلت ندر هجح هليا هرع ندناقیم نارق جو ردمولعء دارفا

 | لهابودیا لیلحوما رحا ههر ادتباهدهدحاو هنس مت ج وردا عج ینو كجح هليا

 هلی هرع هدنوب دنرابع ندکلیامارحا هجح نیزسکمللا لوزا هلهح لوزن هننطوو
 یدلواعورمشم همالسا لها یدیا رازیا هرع هدجحرپثا هد هیلهاج هکرونلواعفتنم
 | رونلواقالطا هبهشوئو دازردقكحهدبا تیافک هعتمو ردتغل هد هل رسکكیم هدنویو
 3 رولک عتمیعجج ردزز اجهد هلل رک تكيمیخد هدنوب دازلا نم هب غلام یهو هعتم هلاملاق

  عافتاثعاب روئلوا قالطا هنيا كن وق و هه رق و هبدغوق هعتم و هدنزو بنع

 قحئلوا عافتناو متن اقلطم و روئلوا قالطا هشاعم و داز هحزآ و نوعرلقدلوا

 ۱ قیلطت ةأرملا ةعتم و ردتغل هل رسک كی ید هدرلن وب یک ماعطو دیص رونید هثدش

 ۱ هلقیلطت روند هتدش نانلوا هیطعو هلص دناز ندنفصت كئلثم رهم هنوناخ ششلوا

 تنسوبحاو كنوبو روتلوا اطعا نوحا بییطن و ربح لباقم هنغیدنلوا شیحوت
 هیعسللا لبق لوخدلا لبق الثم ردنروسص ترد یعوجم هکردراو ینالوا بحسهو
 هب تلصوام یهو ةعتع ةةلطملا عتم لاقب ردبصسم هيعستلا لبق لوخدلادعب ردبحاو

 كنهنسن رهو لیوط یا عتام یش لاقب روند هبهنسن نوزوا ( عتاملا ) قالطلادعب
 قنرا تسن هرازاس ندناوزومو دیح یا عتامو» لاقب روید هنیرتپ و هنسونا

 | عفترم لضاف یا مناموهف هوئزو لاقب رونید هنالوا روایت راط رغا دوخاپ هدایز و

 | مامو رونبدهذیبن و هبارش یزعرق كبو رونید هپا شلکوب نیتمو وبا و ججاروا
 تعفنم و هدناف هد-ننزو بارم ) عاملا ) ردیعما یرلردب تب رلبانح ربا تعک

 | یا ریثک عاتم هل لاقب روند هشاق قلیتاص و ةعفنم یا عاتم هبف لاق ردهنسانعم
 || هثبش ولکرک نالوا عاقتنا رادم اقاطم و روئید هتلآ و تادا قحهلللوق و ةعلس
 و عاتم وا ةضفو بهذ یا [ ةيلح ءاغتبا ] یللت هل وق هنم و ردهعتما یمج روئید

 ۱ هلوق هنمو رولوا سا ندعیت یک هعتم عاتمو صاصرو ساخو رفصو دیدح یا

 | عین موم اع ادم عضوف اعیتع نهوعتم یا [ جارخاریغ لوما ىلا اعاتم ] یلاعت

 ۱ [ كلبا ىج هلیهجو هعنم هدننزو لعفت ( عتقلا ) نهوعفنا ىا یلاب یدع كلذل و
 عنقسالاق ردهنمانعم عت ( عانتسالا ) ةرصلاب ىج اذا جاا عتت لاقب ردهنسانعم

 اتا
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 | لدکتولولم هللاحف.( ناعیللا ) هتقرحو هتعول یا عوجلا ةميل هنذخا لاق روند
 نالواراصوص كاج ( عايللا ) ترج اذا اناعیل علا تعل لوقت ردهنسانعم قلوا

 نالواردا عوحر هرلنا هنب هدعب بودیک ورايا ندرلهود راس اياد لوقلع هب هود .

 ةقباتس لبالا مدش قلا یهوا شذطعلا هعد مسلا یا عایلم هقا لاق روند هبەود

 هراکزور دیدیش هدنزو باتک ( عایللا ) عایلم لبا و ريب لاقب و الا عجرت مت

O e A 
 قمراو هنبزکرم قاشوق ابف زدنوک هدننزو عوحر ( عوئلا ) ( ملا لصف ۰)

 لاو زلا لبق عفت را اذا ثلاثلا بابلا ماعوتمرابلل متملاقب ردندنسانعم دادتما هکر دهنسانعم |
 نالوا فرمتم هلاوز هکردلمعتسم هنسانعم قمراو هنب رک تیار ققو قلشوقو |

 ردلمعتسم هدقلوا نشور هلیلاک زدنوک بولسکوب شنوکلوقیلع ردنرابع ندنقو ا "
 ةياغلا غلب و لجرتوا ربك الا یصضلا دنع وهو هتباغ رخآ غلب اذا ,یصشلا منم لاق

 بارتسلامتم لاش ردلمعتسم هنسانعم قیفلاق یرقوب یرقوب بارس ندوشرقو | _
 اذا لبا عتم لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا دیدش و مکح یکوب كپياو عفنرا اذا
 تالدموح و هن رج تدنشا اذا ذییثلا عتم لاق ردهنسانعم قمرا زقكب بارشو دشا

 عتم لاق رد هنسانعم قلوا في رظو داج اذا لحرلا عتم لاقب رد هنسانعم كلا

 ردهنسانعم كلنا هبذاکم هليا هسکرب هليو ىف كيم ( عتلا ) فرظ اذا لحرا
 هنسانعم كمراوک بولا ییهنسنرب هلیفرح هابو هبذاک اذا اتمو اعتم نالشب عتم لاق | "
 فب رظ هسکرب هدننزو هعانق ( ةطانملا ) هب بهذ اذا "یشلاب عتم لاقب ردلمعتسم | |
 ( فعتلا ) فرظ اذا سمافا بابلا نم ةعاتم لجرلا عتم لاقب رد هنسانعم قلوا /ا _

 هعتمو اعتم "یشلاب عتم لاق رد هنسادعم كقلبا هنسنرب دو یک عتم هلع كم ||
 مسا ندنسانعم عبتع هلی رسکو ىع كميم هعتمو هب بهذ اذا ثلاثلا بابلا نم |

 هلام لاق یک یظفل عابتم روئید هکمردنلعفن رولوا مات هنماقم عیتمت یعی رولوا

 | ینواخر ردذوخأم ندنساتعم هدئاف ردروک ذم هدهقف لع هک هة عمو میت یا ةعتم |
 | ندکلبا هیلخ یلیبس هرکصندکدلیا عافتناو عتم هلکن آ مایار بودنا جورت |

 | حراش ةعنلا اكتب یییسشلا اهجوزت لاقب رونلوا ریبعت هعتم حاکن هک ردنرابع
 | هد هنیعم تدم ینوئاخرب هعتملصا ارز ردنعطتم ییهحاسم ینیرعت كفلوم هکرید |

 | ن دکلیا هدهع رد هلناریبعت ضعب ذوخأام ندنظفل عتمت ىلباقم نيعمو دودعم غلبم
 ضفارلانیب هدنراید جک الاح ردانعمر یک كلبا راعیتساو راجما ییسفن هکردنرابع
 1 قرق لر هبلیا داربا تارسعت رعشم یوزوو حاکن هنوناخر هکر اد ردب راج

 یضار یندلوا بوید نسبرولک اکب هشورغ نوا هدننعع قلوا عفتنم ندنس نوک
 نوا هرکصند هلماعم یک تروعو را نوک قرق هلیتهح طارتشا وبشا بولوا

a 
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 | هدننزو عوحر عوولو عولو هما اذا اعول هعولی بلا هعال لقب رد هنساتعم

 , طول عولی لجرلا عال لاقب ردهنسانعم قلوا یوخد و صیرح دوخاپ زتسربص |
 بوقای یبهنسن رب شنوک عولو قلا ېس اصیرحوا. اعزج یا اعیال ناک اذا اعوولو |
 هنول تربغ اذا اعول سعشلا هتعال لاق رد هنسانعم قمزو یتکنر هلکمردنب وک ۱

 . قناب کروم ندتبح و رهم رد ءابلا فوذحم و بولقم یدیا هعئال ىلصا ( ةعاللا )
 اإ دنعئال یا اهشجحللا دأوفلا ةعال ناتا لا ردرظا هفوصوم ات روند هیسک ,

 |  راغوا هیهئدح رب یشان ندنقب طرف هنسیروای یتعب اعزف یهلو اماک یلا یهو |
 ۱ نا ندعو رد هن رقر, هدنع ( هعال ندع ) رد هربصم یک هی” ندسوقروف ويد

 او ندعو رد هدلب ر هدلیح مان رص هدنع هعال لصا ردهقشد ندنرلکدید

 3 هک روند هتروع لوش و رک ذیساک رولوا عج ندنظفل عال هعالو ردهبرق ر

 | هوا نلک هج نکل بودبا حازع و غال اماد هللاجر هلغلوا عیطشوخو قارقشو |
 1 لاجرلا لز اغت تناک اذآ هعال دما لاش روند هن واج دآ و فلا ةددح واتماهش و

 . | ىدبا ال صا هدکنوب ( عاللا ) دأوفلا ةديدالاىا ةعال ةأرما لاقبو مهنکع الو

 | روند هیتسک نالوا یوخد و صیرح دوخای ندیا عزفو عزج بولوا زسربص

 | ] عالو عاولاو ةعالو نوعال مهو قلخا "یسصیرح وا عزجیا عئال یا عال وه لاقب

 مثال مئاه لاقبو عوزج نابج یا عال عاه لجر لاقب روند همدآ زسربص قفروق
 (  ةعالالا ) روتید هفلارق نالوا هدنس هع كنوناخ هدننزو رهوح ( علوالا )

 زا ید عالا لاقب ردهنسانعء قلوا قتءارف یول كنس«۶ كنروع هلرسک كنمرمه

 ۱ را بونای كروب ندهصغو هودنآ هدننزو لاعتفا ( عایتالا ( دوسا یا ریغت اذا دا ملا

 اإ هدننزو هشرش ( ةعيهللا ) مهلا نم قرتحا اذا هبلق عانلا لاقب رد هنسانعم قالقاي
 ةلفغیا ةعاهلو ةعیهل هبف هل لاق ردهنسانعم تلفغ هدننزو هعانق ( ةعاهللاو )

 || هلساکنو روتف و هکلنکنشوا یدوم هنارسخ و نیغ هدنصوصخ ارشو عب هعیهلو
 ردنداع-ا هعیهل و نبغي یتح عیبلاق ةرتفلا و لسکلایا ةهیهالا نم قوت لوقت رونید
 فتک ( عهللا ( رد هر صم راید ضاق ندنيدحم ةاقت يرضنلا هعیهل ن هللا دع

 | مهللحر لاقب روند همدآ ندا طاسبا و تفلاو سنا ابا یب هلاسکره هدننزو
 | مهل لاقي ردهنسانعم قالوا مهل مدآ رب هلنیتصف ( عهالا ) دحا لک ىلا لسرتسم یا

 | كلرونخس بویلیوسرازوس نيم هلغلکت و اعهل ناك اذا مبارلابابلا نم اعهل لحرلا
 || جرحدت ( میهلتلا ) مالکلا ف قدشت یا عهلي نالف لاقب ردهنسانعم كالا راهظا

 هکر دهنسانعم تا هفلابم و طارفا هدنراهظا قذور و شش هلذلکت هدزوس هدنزو
 هلی رمسک كمال ( عيللا ) منلبئو طرفا اذا همالك ىف مهلت لاق رولوا یدّوم هنایذه

 هذلذنای نالوا ثداح هکروب هکردیفدارم و هدننزو هعول ( ةمیللا ) ردیدآ منموم رب |

 روید
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 ریو یو ملل لو لا روند همدآ رکف تاهو نهذ نیشناو ین تیاغب

 یعلا وه لقب ر ونلوا قالطا هیسک یغوردو باذک یعلغ و یعلاو دقوتم کد یا |
 قالطا هنالآو هملسا ندا ناعم هليخق كنهبنص یاب ( عمالبلا ) باذک یا یو | "

 روند هی را توا لوتش رو هقیق ( ةعمللا ) ىك هفلغوت رونلوا |

 باسا لقب هدنن زو باتک رواک عال یمج هلوا شعتوط زوب هم روق بورارمص
 روئلوا قالطا هبىلاسنا تعاج و سیلاق تذخا هنم ةعطق ىا "الکلا نم ةعم

 هدلسغ دوخاپ هدنددبآ هدندب هدعرش فرعو ةعاج یا سانلانم هع تااچ لاق

 ءونصولا اهبصی۸ ةمل هب لاق روئلوا قالطا هزکحرب نالف یروق بویفقوط وص
 شیالانم ةع هعم لاقب روتلوا قالطا هکلرید ردق كحهدا قمردسو عنصوم یا ۰

 ویام ( علل ) رد رابع نداسمادل راب كاسەرشب كند دنسلا هل و ةغلب یا

 یسکیا ر وئبوا قالطا هنیدانف كشوق هلتسانموب ر وند هام تلا هدننزو |

 كنه( مالالا )هان یا هعنلط ربا طلا قفخ لا رد ناشی 8
 قمرارق ی رلشاب كن رلهع هلغلوا بب رق یسیلبا لج عنحو كناو يح هلل سبک 1

 تدوناو لمحل فرشا اذا ةءوبلل ءاپطاو ناتالاو سرفلا ملا لاقي ردهنسانعم

 قم ردناق یتغر وق نوعا كءردلب ینغیدلاق هک نوبق شلاق هبک و ناتلا

 هدنن راق یساناو تعقل دقابنا 0 هتعفر اذا اهدب  ةاشلا تعلا لقب رد هنسانعم

 ییدنسسآ رز و اه:طد ىف اهدلو 2 ی اذا ینالا تا لاق رد هنسامعم كرد دلو ا

 هح راب هح راب هدر رو اذا ۳ ؟یشلاپ علل لاش رد هشسانعم قلا "بوق 1 1

 راو یرلهح راب یا هلغاوا ناوارف قلتوا دام هکر هنساعم قلوا ادیب قلتوا ۱

 لاق ردن رابع ندکلیا روهظ هح ز اب 4 اعاج دی !هزا E E و نکیا :

fهی رل هی لعاف ےسا ( عللاو ةمللا ) تالا نم هعمل ايف تراث اذا دالبلا تعما  
 بواقي هنس رب و و هدنن زو لعش ۳ رو-د هن ومق کا رد باق روق ۱

 هنکنر لصا هدندوح و كن | ( عيلتلا ) ةن ی اذا"یشلا علت 7 لا ی قلب 1

 نوکی ناوه و حالت هيف ناک اذا م سرف لاش ردهنساتعم قلوا قلدحالا فاع 1

 ندقشع هلن وک لواو و یھ كنا ) ذع والا ),هنول "واین فلادع حقب هدسح یف 1 ۰

 هلق ین لاق رود هغلقن اب نالوا هدکر وب ندهط راع یک ضرما هودنا و نزح اي 8

 عال لاق ردهنسانعم قلوا هتسخ دوخاب قاقی بوناپ یشا نده راع راس دوخاپ

 عاطقلا نیا یدورو ندلوا باب هدنوب ضموا عزح اذا هعول عوایو عالي لحرلا
 رد رابع ندقءرارق یرلءاب یر ەم ڭنوتاخ هکر د 32ام ه وع) موتو ردیتباور

 كالا كل اندرد و جت وب بو قاب یکروب كیدآ ی SS اا رو عو علا
Ah merhe 



 هاب و کیر زد  هدنلاثم یرل هلک رفنو درصو هکاب ردلکد لودعم هرز وا

 شیارو زورو قجایا مکلوه لاق روند هناداو قجاو هنس انعم دبع روند
 هعنالیا مکللعر لاقب روند هیسک ناشیرو ېه نایلوا یقایلو تردق هکمرج

 ولریکو رونید هفحوح كحوکو هنس انعم رهم روند هناط كناو هریغالو قطنل
 بوش الی ساو رک هسايلاپ هندب هلننتمف (مکللا ) روند هيك یلغس ولساب
 هم زلو ذة قصناذا عبارلا بابلانم یک جمولا هيلع عكل لاق ردهنس انعم كع

 اعكل نالف مکل لاقب رد هنس انعم قلوا سک انو مئل هدننزو هعانق .هعاكلو عكلو
 یدنلوا رک ذ هدننزودرمص(عکللاو)هدننزو رجا(عکلالا)هّولاذا رو زما بابلا نم ةعاكلو
 ناعک اء لوۋىلع رد هناعکلم ین وم روند هب هامور فو سکانو ےئل ہل رص كمال ركي (ناعکللاو)

 عاکلءَرع|لاق روند هنوع هسیسخو هو هدنن زوماطق (عاکل)ر دم وصخم دنماقمء ادن یظفل

 هبهبام ورفو مئل هدرلنون هدننزورپما ( عیکلاو ) هدننزو روبص ( عوکللا ) ةي
 هلرعف تيم ( عيك الملا ( ردتع اچو موقرب هدننزو هدیقس ) هعیکلالاون ون ( روند

 (عکللا ) روند هنسهلوقء رادرمووص یراص ناقج هح هلرب هلادلو ناغوط یکی ز
 اعكل برقعلا هعكل لا رد هنس انعم قخ وص نالي دوخای برقع هدننزو منم
 لک ابیا مکلپ هنکرت لوقت رد هنس انعم كمحا بوو هتعسلاذا ثلاثلا بایلانم
 کل لاق رد هنس انعم قمردشقاق هنسکوک كنساناهلیشاب نکمادوس دلوو برمدیو
 ردیعما یسرف كنهسک مان سابعندیزهدنزوبارغ ( عاکللا ) عانعرلایناذا دلولا

 بابلانم اناعلواعمقربلا عل لاقى رد هنسانعم قحا ردلیا هلاصف (ناع-الاو) هدنن و عج (عمللا)

 "یشلاب عمل لاقب روتلوا لامعتسا هنسانعم كقلءا ییهنسنرب هلیفرح ءابوئاضا اذا ثلاثلا

 ردلمعتسم هنسانعم قءاذیوا بولاص ینرادانق نکراچوا شوقو راشا اذا هدب ما لاقب

 ردلمعتسم هنسانعم قمقچ هرمشط ندوبقو ام قفخ اذا هیحانج رئاطلا عمل لاقب
 لاقب رد هنسانعم قماردليا ید وب ( عاقلالا ) هنمز رب اذا بابلا نالف عمل لاقي
 هسلتخا اذا "یشلا عقلا لاقب رد هندانعم قلآ بوياق یبهنسن رو ءاضا اذا قربلا عقلا

 ر ريت تیاغب رونلوا قالطا هنشوق لیحش و ط ه دننزو همالع ) ةعامالا (

 ٠ تناک اذا ةعامل ةالف لاقب ر ونلوا قالطا هناباب ندا ناعم بارسو ن وعغیدلوا

 روبد هر قشم و ی رلکډدید قیهدلقب هدنس همین كغحوح ه زانو بارلا اهبف مج

 قشم و یرلکدید قیهدلفس یندو ) ةعماللا ( نگلوا قالس طا ه رکصندکدشکی |

 ردادلآ ی ہا هکرونلوا هک اشم رس روغ ۳ مک ) 0 رو ۳

۱ 

۱ 
1 

 ) 4 ۶ ) یملالاو 89 مآ ) ملال ا قالطا ی
 ےک ےک



 كغروب هب یتروا هد-ننزو لعفت ( عفلتلا ) اهیلع لقشاو هبلا اهضاذا ةأرملا عغل | ر
 ردلمعتسء هنسانعم كولولع شتآو تفحن اذااهط رع ةأرملاتعغلت لاقي ردهنسانعم |

 لاق ردهنسانعم كروب هب هنسنر هدنن زولاعتفا (عاغتلالا )تبهلت اذا رانلاتهفات لاقب

 عفتلا لافقی رد هنسانعم قلزوب هدنسهجرد نفلی نولو فعلا اذا بوئلاب عقلا
 هلتعرس یک لب هدننزو نال وج .هلفاق ( ناعقللا ) ريغت اذا لوهحلا ءانب ىلع ینول
 اعرسم ماذا ثل الا بابلا نم ان اعقل لجرلا عقل لاقب رد هنس انعم كما رورم
 زوكوهب یمراذا اعقل *یثلا عقل لاقب رد هنس انعم ىمنآ هدننزو عنم ( عقللا )

 رد هنس نالیو هباص|اذا هنیعب ات الف عقل لاق ردامعتسم هنس انعمكمروکد ۱

 كا دحا ی هلوقم لاب اوا یور تكنبسو هتغ دلاذا هيلا هتعقل لاقب

 اا( ع غلا ۱ هفنا كتم هذخا اذا لسعلا باب ذلا عقل لاش رد هنس انعم |"
 ۱ مالکلاق ی عاقلم انما لاقش روند هنروع یحاءوس او اسان وشحف

 ( عافللا ) ردن دنساثعم لسع عقل روئلوا قالطا هکنیس هدننزو دادش ( عافللا ) ا "
 د وحای ردیدآ عض وم رب هدنزو بار ( عاقل ) رونید دچک نلاق هدننزو باتک 1 ۱

 یزوسرب نامه هک روند هیسک لوش هدننزو هرمه ( ةعقللا ) ردیفص عافلوب |
 قیفیک هفشب ندنکی دلک ندنس هدهع یدنک كلبا ارحا م وهفم بون آ لعا ||

 هقولا رهاظ هلوا هلی لاردا ردپلکد ردیغاسا ردیم هدناکما یلوصحو رد هوك هن |
 مالکلا كلذ ءارو "یئالو مالکلاب یرب ناك اذا ةعقل لر لاق ردن دنوب یریبعت |

 روند همدآ یوکرب وازوسقوج هلبددشنكفافو یرسک كمالوكنان(عاقلتنا وعاقلتنا) اا
 | رونید همدآ قجاو نیقش اش هعاقلتو مالکلا ریثکلایا ةعاقلتو عاقلت لجرلاقي ۳
 , بقلم اذکو قجایا ةعاقلتوه لاقي رونبد همدآ ندیا عضو بقل دب هان اعادو | "

 ندا عنو بقلدب هسانو هیسک قجحا دوب هدننزو هن امر ( ةعاقللا ) سانلل |
 رضاح هه ادیلاب لمان زبغ نم بولوا ندناهد هک رونبد هیسک لوشو رود همدا

 دیم رب یا مالكلاب عقلتب ةيهادیا هءاقل لحر لا هلوا راک هنکنووک لحو باوح 1

 هرازوس نایوس ندقلح یاصقاهدننزو تانامر ( تاعاقللا ) باولا رضاحملاو امهر

 قمل زوب نول ( عاقنلالا ) هقلح ىصق اب ملكت اذا تاع اقل همالکیف لاقب رونید |
 هدننزو هلعافم ( ةعقاللا ) ريغتاذا لوهصلا ءانب ىلع هنول مقتلا لاقي رد هنس انعم ||
 ردلمعتسم هدهبلاغم بابو و رد هنس اعم كابا مارا هدقلب اوح را هسک کیا 1

 هسنکم ( فعقللا ) هتبلغف هب یتبلاغ ی هتعفلف مالکلاب ن الف ىنعق ال لوقت |
 هو درم( عكذلا)ةشاحفىا ةعةلم ةأعا لاقي رونیدهیرافیوکدی و هشاعف هدننزو |

 هدقدلوا هف رع« وب وعکلیوذای نینناللوعگلایءادنلاف برعلالوقنو رونیدهبهبامورفو مثل |

 هغارمسقومکلهنا كکرارلبیعوردلودعم ندنظفل مکلینارکذ اریزرولوا فرصنمریغ
 یرلکدید عاکل هدننوم یککلوا !ریزرولوا فرصنم دیقدلوا هم زرده



E 

 تسردانو شاکی یرلهزاوآو لوصا هلغلوا ربخب ندیقس وم روند هناوخهتسب لوش
 ناللالا فاكتب ناكاذا ةع اعل .برطم لاقي هلوا ردا كنهاو هنارت هلفلکتق رهلوا

 كعد اعلعلد و خایاعلهيسکن شود بوج روسیغایا هدننزو لزلزت(علعلتلا)باوص ربغنم
 قغافوا بوایریق هنسنرو اًعلعلوااعل هل تلق اذا ر اعلاب تعلعلت لوقت رد هنس انعم

 بارطضاو شالت بوناي ندنندش قلحاو رسکتاذا ؟یشلا علعلت لاقب رد هنس انعم

 ندقلسوص كيوکو برطضاو روصتاذا عوخانم علعلت لاق رد هنس انعم كايا

 بارسو اشطع هیاسل علداذا بلكلا علعات لاش ردهنسانعمقمولوص بوراقح ییلد

 دوخای ندنض یم مدآ ربو "ال "الت اذا بارسلا ملعلت لاقب رد هنسانعم قمار دليا
 : بعتوا ضم نم فعن اذا لحرلا علعلت لاق ردهنسانعم قاوافیعص ندقلنغ روب

 | یصا هک هلیس هینب لعاف مسا كلذك ( یعلتلاو ) هلبس هلبث لعاف سا ( علعلنملا )
 | «دقدنلوا عفرو ذخا هلا هنسن رباپ هلقمرپ هک رونید هلاب قاور لوش یدبا علعلتم
 ( ةعيعللا ) عفراذا دنع ناك اذا علتمو علعلتم لسع لاش هلوا رولیکح بونوس

 سرو ادا زبخ یا ةعیعللا انمعطا لوقت روند هنكمتا یراط هدتننزو هنیفس
 مظعلا علعل لاش رد هنسانعم قمریق ىنس هلوقم كبك هدننزو هل زلز ( ةعلعللا (
 | بارسلا عاعل لاقب رد هنسانعم قماردليا بارسو ااف هرسک اذا ععلتف هوو

 ندهنسنر و نزرحاذا عوج ان٠ ٠ علعل لاق ردهنسانعم قملقاي بواب 1۳7 صباذا

 رج اذا هنم علعل لاش زد هتسانعم قلوا لدکشت بو ارغوا هبیدنفص لکوک

 . شلپاپ ندرد لوقیع هاك وخاب هناغروب كحهنئروا هدننزو بانک ( عافللا )
 لاق رونید هبادر ندبا رتس ییرفوب ندلب دوخاب رونید هنس هلوقم كشودوردنم
 | یرلکدنرو بونئروا كنعسق ناوسنو ءادروا عطنوا ءاسکوا ةفحمم یا عاغلیف اناک
 كنهقا و ردبعسا كن هودرب عافلو هب عفاتبام یا عاقل اهلام لاقب روئید هبوت روا

 (  ةعیغالاو ) هدننژو هب اتک ( ةعاغللا ) روند هننالوا هدنفرط ورايا كنب راهم
 ۱ (عفللا ( روید هبهج راب ی رلکدلکا ن نوا یعازوا هکلموک هصق هدنن زو هئیقس

  تلاشا بابلانم اعفل هار تبیغلا عفل لاقب ردلمعتسم هنسانعم كءروب یثاب

 | ىع هسأر بیشلا عفل لاه رد هنس انعم عفل هدننزو لیعفت ( میفلتلا ) هلمش اذا
 لک الانم رثک ١ اذا ماعطلا عقل لاقي ردلمعتسم هنسانعم كم قوج یاعطو هعفل
 هنس هن روا یرلشباف نالوا یاب بور وح هنسرت یغج راغد قد زآو یواطو

 ىلاحوب اهطسو ىف اهتبطا لعحو اهبلق اذا ةدازملا عفل لاقب رد هنسانعم كمرونک

 یب هب وبحم عیفلتو رل ردیا هدنرلقدلوا كیلیکید دوخای بولیک وس قجراغدو مولط
 لاقی ردلمعتسم هنسانعم قعایق بولیراص هنیرزوا یک ناغرو بوکج هشوغآ

 ل

 ۱ یک وتروا رالبق قآ او رد هئسانعم كعروا بو رو یی همس رب ۳



 | هعبصا عطل لاق رد هنس انعم قللق ندلع بوبروق قرب هلیبس هضراع رو ||

 | هس اذا هعطتلا لاقب زد هنس انعم قم الی یخدوب هدننزو لاعتا ( عاضتلالا ) |[

 اهیلعام سحیو لكا اذا هعباصا صع ناك اذا عاطل لحر لاقب هلوا رالی بوروص | "
 هدنراقادود رليز یرثکا رونید هاب نالواهدنزوب چاكغادود هلنیتحف (مطالا) ۱ 8

 كرلفادود عطل راضعب ةغشلا نطابف ضایبلا وهو عطل هب لاش رولوا ضراع
 رلیدبڌ رونید هغلاق یرلکوک هدنرلرپ بولیکود رلشید راضعب و هنغل هچ هقف وب ||
 اهجرف یف لاقی رونید هنکل زتسلجو هنغل هربخ هلفل وا هج زآ ینا كج رف عطلو |
 هئروع نالوا یروقو قیرآو زآ كب ىنا كنجرف ( ءاعطللا ) عل ةلف یا عطل |

 هنروع ولحرف كحوکو هلورهلاو جرفلا 4بسبایلا يا ءاعطل ةارعا لاش روید

 جربز هللا هيقوف یا ( عطلتلا ) جرفلا ةريغصلا یا ءاعطل ةأرما لاقب روئید |
 ۱ هدنن زو لعق ) عطلتلا ( روند هب هود شلکود یرلشید ندقل هحوق كن هدننزو 1 1

 لبالا تعطات لاقت رد هنس انعم قلوا شود یرلشید نوت ندفل هحوو كن هود ۱ ۱

 هدنروهظ *ادتنا هکردنوا عونرب هدننزو بارغ ( عاعالا ) امره اهئانسا تبهذاذا ||
 هغل زوح واو زونید هیاب دنه هدنزو همان ( ةع اعلا ) رولوا عالم ورت تیاغب |

۱ 

 ندمونفم تا روئلوا قالطا هباندو بصخیا هعاعل هدالبقف لاق رونید هغللوو ۱

 | فیفخ هحزآ و ةعرجیا ةعاعل الا ءاالافام لاقب رونید هب ورشم مجیارو ررذوخأم |
 ةعاعلالا ضرالابام لاق نوساوا لرکو نوسلوا شالوا یعر رک روند, هغالتوا
 لاقت رد هنس انعم .كمروتب هعاعلرب هلیرسک كنهرمه ( عاعلالا ) فیفخ ءالک یا

 نيع یدبا معلت یلصا هک هدننز و ىلج(. یعلتلا ) ةعاعللا تنبنا اذا ضرالاتعلا
 یلت لاق رد هنس انعم كم روشوید تاب یرلک دد هعاعل یدنلوا لادنا های هينا

 یکوص هدقاریا هکر ونید .هبارس هدننزو دقدف ( علعالا ) ةعاعللا لو اتن اذإ لجرلا 1
 هلبلبوأت هعفو ردرک ذم ردیلع ثغاطرب ملعلو بارسیا علعل هناك لاقب ردنا نام
 رج "عون ر ورونېدهدروقندعابسو ردیعا كيوصريوكعضومر هدهبدابو رولو ثنو
 كمدآ رب هک ردهنسانعم اعل قر هلوا بکرم علعلو قر هلوا درغم علو ردیسا یزاه

 كکيدشود كرهبانا تیاصا ررض رونلیوس هدنماقم اعداک اهسشود بوحروس یعایا

 هل ءاعد ینعی اسعل ینعع اماعلو ال رئاسعال لاغ ردکعد قلاق هلفلغاص نر
 همدآ قف روف هدننزو رارث ( عالعللا ) ردلتعم یظفل اعل یجکیا شاعت الاب

 نمادکاپ بولوا ربلد هلیصف كمال ( ةعللا ) نابج ىا عالعل لجر لاسقب رونید
 هدننزو همالع ( ةع اعللا ) ةصلم ةفيفع ىنا ةعل ةأرما لاق رونبد هنوناخ نالوا
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 رد هنس انعم كلبا تافتلا هلوص هغاص هدننزو لعفت ( عذلتلا ) اعحو قرتحا |

  شوخ هجولتعرسو الاعشو انیع تفتنا اذا لح رلا عذلت لاقي یک مدآ كان درد |

 | انسح اریس راس اذا مالفلا عذلت لاق رد هنسانعم كم روب بورک هناک زانو |

 | ردهنسانعم ققوص نالیو برقع هلئوکس كنیسو یصق كمال ( عسالا ) ةعرسق |

 عدلو یک روبنزو برقع ردص وصح هنیم وص هرواج نالوا یس هنکیاو نک ۱

 شو نفع که یک هیح ردصوص هدقوص هلا شید ییعی هغخ وص هلا نغآ |

 بهذ اذا ضرالاق عسل لاش رد هنسانعم كلا تحایسو ريس عسل و روند ید |

 رود همدا شقوص رواج نایب وآ رک ذ ملت زو ربما ) عیسالاو عوشالا (

 1 ندا هدرزآ بوقوص یک هبحو برقع هلال یساناغماد هدننزو هدرهم ) ةعسللا )

 ( یعسل ) هناسلب سانلل ةصارق یا ةعسل هلا لاق رود هسک نابز دو یذوم

 هدننززو رینم ) عسلملا ( رد هد راز هد هلب دم كفلا ردب دآ عصوم ر هدننزو یرکس

 روبص ( عوسالا ) قذاحیا عسامداه لاقب رونلوا قالطا هزوغ الوق ذاتساو زوا

 قالطا هئروع نابزدب ناق وص هلیلد ېک نالی اّماد هلوادعو ضغب هنحوز هدننزو
 كمال ( عوسالا ) اطالب اهحوز عسلت ىهي كراف یا عوسل ةأرما لاقب رونلوا

 (عاسلالا )قوقشیا عوبل هیفلاق رددرفم هعسل رونید هراقالتحو هرلقراپ هلي
 لاقب رد هنس انعم كمروشود هرب یر هلا داسفا یتنب سان هل رک كن هزه

 نالوا ريكب اجو میقم هدربرب هدنن زو هثدحم ( ةعسلملا ) یرغا اذا سانلا نيب مسلا
 هدرا ر, ۳۹ رب زو هع ظعم ) ةعسأملا ( نوقم یا علم مه لاش رونبد هع اج

 زدن وحا هغلابم ءاه رونبد همدآ نالوا نفک هرب رخآ الصا بولوا میفء هشه |
 ميقمیاةعسلم لجر لاقب نم ادل ندنرب بويعا تالابم هنبهسفوص برقع هکایوک |

 ۷ هدست زو

1۳۲۵0۳۹ ۹۳ LEY ome o ATR PR 

ge a PITT PONT PEYT YS 0۳ 

 | هغلابمیاه هنبرخآ هلغغلوا لیزنت هنلزبم لعاف ےسا روبمظفل هکرید حراش حربیال
 اعطل هعطلو هعطل لاقب رد هنسانعم قالي هدننزو عطن ( عطللا ) یدنلوا قاحلا
 | لاقب رد هنسانعم قمروا هنصف كمدآ رب هلقاباو هس اذا ثلاثلاو عبارلا بالا نم

 هعطل لاق ردامعتسم هنسانعمقمروا هلکنکدوهلحر هرخّوم برشاذا هعطلو هعطل

 ۳1۱ اهمط) اذا هنیع عطللاقب ردلمعتسم هتسانعم قعروا راعش هب هرهح و هسنا ادا هعسا حطل

 11 8 ی وص كن وءقو هباصا اذا ضرر غزا عطللاغ ردلمعنسم هنسانعملم روکد هناشتقواو ۱



 وم 6 ۳و سس یو اس سوپ اس روس سو سس سم تست ۱

 نیا ناو اه ذخ * بوشود هنس هسکا ابتو كن هلراغک نارکتراف هدا رغ

 یبهوهنم باوئاو ءایشارفاو یتفو ماهسیر كرهد ۰ عضرلا موب مویلاو ه عوک الا |
 | لاق رد هنس انعم قلوا عوک | مدار هلن نصف ) عوكلا ) یدنشلیا داد رتسنا /

 هلحف كن هسک رب ( عیوکتلا ) عوکا ناکاذا مبارلا باسبلانم اعوک لحرلاعوک
 هب رضاذا فیسلاب الف عوک لاق رد هنس انعم قطق یزکا ین هیکلیب بولاچ
 یرل هجکدیب كم دآ رب هدشن زو لعفت ( عاوکتلا ) هع اوکا تح وعا حس
 اب باصا اذا هد تع وکت لاتش رد هنس انعم كلرکا هلییبس هض ر اعرب

 هدنن زو هع وعهیش ( ةع وعیکاا و ) هدنن زو عیب ( عیکلا ) ع وکلا
 ۱ نم ةعوعیکو اعیکهنع تمک ل زد هنس انعم كليا قوخ بونلییه ند هنسنرب

 همداشعروق بولا تايه ندهنسنرب (عیاکلا) هنع تنیحو هتبه اذا ین الا بابل
 زج ةعابو عیاب لثم ةعاك مهو ف ذلاو بلغنا ىلع عاکو میاک وه لاش روند

 | : یاعت هنوعب
 اعبنم بهذ لاقب ردهنسانعم ثبعو لطاب هدننزو عب ( عبالا ) (۰ ماللا لصف «)
 هدساکت هکر وند هبیبهیب لوش هدننزو عتکا هلبا هثلنم یا ( عثلالا ) الطاب یا ابا |

 ءاثلالا هناسل عحرب ناک اذا متلالحرلاقب رولوا رالج هنبرلفرح نیعهلاءات یئاسا

 ناق وط هنیرلید شید كازو جا كادود هدنن زو هر ( ةعئللا ) نیعلاو
 | قلوا كوماسو قلاص ند هلرصف كن هع یاخو كمال ) معلا ( روند ةر

 ( هعیخ ) هعسج یخرتدسا اذا عبارلا پابلانم اعل لحرلا عا لا ردهنسانعم
 ) عجب ( ردند ريج لاجر فوت ن هعیخ رتانشلاوذ ردندیماسا هدننزو هنیفس

 یصف كمال ( عذللا ) رد هللا هدحوم یاب دوخای ردیدآ عصومرب هدنع «دننزو منع

 ردلنعتسه هنسانعم ققحا بوقاب کرو تبجو قسشع هلی وکس كنهْسصحم لاذو
 بولاچ شتآ یب هنسنرب و هلآ اذا ثلاشلا بابلانم اعذل هبلق بلا عذل لاقي
 ىفلغاد هنسهدوک كراوطو هنعقل اذا *یثلا رانلا تعذل لاق ردهنسانعم كمردنیو 1
 ةعذل ریعبلا عذل لاقي ردهنس انعم قغاي بوصب غاد كرهنرود هلیحوا تن روم

 هندعو هدننزو دادش ( عاذللا ) نیتزکروا ةزکر سيما فرطب هعسواذا نیتعذلوا

 لحرلاقب ردبا عذل یهلدوعوم هلافلخ هک ایوک رونید هیسک ندا فلخ تیاغب
 هدننزو ره وح ( عذوللا ) رددیک أت عاذم هداروب دعوال فالخم یا عاذم عاذل
 دو دأوغلا دددخو كزبزو فی رظو یکذو تسع هلتسن هنشن ( یعذوالاو ۲

 هلیساک ذو نهذ هکايوک هلفلوا تنطف باهشو نهذ شتآ رونید همدآ رونخسو
 یعذولو عذول لحر لاقي ردا ریثاث یک ولع هلاوحاو روما ییدلیا ربض ءلاجا
 ی ا س یی لاصتفا ( عاذتلالا ) عیصف نسل دآوقلا دیدح نهذ فی رظ ىكذ فیفخ یا



e 

 ۱ لاق روند هیسک شلربق یلا هدننزو رغما ( عینکلا ) هح ولاب ةقزال یا ةعناك ۱

 | رونید همدآ شعاص هقب رط رخآ بوبق ینقب رطو دیلا روسکلا یا عینک لحر
 | عنك عوج لاقب رونبد هغلچآ كيو هربغ ىلا هقیرطنع لداع یا عینک نالف لاق "

 ندندال وا مالسسلا هیلع حوت نب ماس نب ناعنک ( نویناعنکلا ) دیدش یا

 هدننزو رجا ( عنک الا ) یدیا رلردیا لکت هلتخلرب هاش« هب هبرع تغا هک ردتءاجرب
 ۱ یجج روتلوا قالطا هشنا صقات و لشا یا عنکا لحر لق روند همدآ قالوح یلا 1

 لو هدننزو لم ( عنکنا ) صقا یا منک اما لاقب هلی كفاک رد منک ۱

 رولي ردلوط بورتوک نی هلوک دوخای هب هعشچ یزغآ هک رونید همولطو هیهرق
 | هدشزو مظعم منکمو ءالي ریدغلا هوف ین دب ناک اذا عنكم ءاقس لات هل وا |
 | عنکم لجر لابش روند هم دآ شلسک ی رالا د وخ ای شل ز و ی رلل وق | 4 : 0

  قیاص بودبا لودع ( عینکتلا ) اهع وطقلاوا ديلا مفقلا یا عنكمو ۱

۱ 
 ] رد هنس انعم كلبا قالوج ىلا كن هسک ربو لدعاذا هنع عنك لاقب رد هنس انعم

 ۱ عنک لاقب رد هنس انعم قلاج هلق یتسهعکلیب كنهسکریو اهلشلاذا هدب عنک لاقب |
 | هغاستوط شمردشفص تباغبدننودیق یتسیدنک ( عناکلا ) هعوک اذا فیسلاب انالف

 | هدنس وتبوق غاط هلرسك كفاك ( عنكلا ) دیقلا هعض اذا من اک رپسا لاق رونید

 ۱ لاقب رد همس اعم تک رسا بودا قلناب ره هیسکرو عج اذا م وقلا عننکا

 لاق رد هنسانعم كلبا قلعت هثمش رب هدننزو لعفت ( عنكتلا ) اندو مضح اذا

 ریسالا عنکت لاق رد هنس انعم قعثرو بوط رد فولب ز و وه قلعت اذا هبعنکت

 | هرزوا کلب بلک ندنکلیساكب كناوه هدننزو عون ( عوکلا ) ضبقت اذا هدقق
 1 هعوک ی ع یشماذا اعوک عوکی بلکلا عاک لاقب رد هنس ان كم زو لر هنن روس

 | ندقم رب شاب كنجوا كليب ( عاکلاو ) هلی كفاك ( عوکلا ) را ةد نم
 | لصا هک رونید هنب راجوا یرلکک یا كراکدیب ندلوق لوق ىلع رونید هنفررط
 ۱ عاکو روید هنحوا نالوا هن اج قمرپ شاب عوک دوخ اي ردب رب لصتم هکلی

 . هیکليبعوک دوخای ردن رابع ندنحوا نالوااکی ندقهرب هجزس هکر وند هع وس رک
 رود هننالوا یک زس وال كن هلعءال وا یمجح اعط رک نالوا هدف رط یبا

 | میظعیا عوک اوهلاقب رونبدهمدآ یربا یعاک نانلوا رک ذهدننزو رجا( عوک الا )
  عوکا لحر لاقب رونید همدآ نالوا یرک | اکی ند نزوما یرل هجگلیبو عاکلا
  كعوک ان نانس نیو رعن ة۳سندناصصا عوکاو هیبکنمیلع هاغسرلبقادق ناک اذا

 قل یدح
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 روةج لوق لع روند هرب وفا روتزا قر وا یسااروا لکو عرارانکو هابق یا 1
 یداولا مکی اول لاق روند هناجر كنهرد یداولا کو رونید هرب قلبآو

 هعنعومو هند نیا هعک ق نالف لاق هو ردهنسائعم نکسمو عصومو لحو هتیحایف

 هدننزو فتك ( عمکلا ) ر ونید ههدقع نالوا هدفلپ وا ابق هلنیتصف ( عمکلا )

 عق ( عمکلا ) ةعما یا مک لحر لاش روئید همدآ نالوا ردبا تعپات» هسکره
 امج سرفلا ماو < لاق رد ةنساتعم كعنک بویلریکس ینراقایا را وط »دن زوو

 عک لاقب رد هثسانعم كمحلا ییعوجع كيوص نالوا هدناقو اهعطق اذا ثلاثلا بابلا نم

 رد هتسانعم كعروب كرهیلکما های هاب راوطو هلک برشیا عرک اذا ءانالاف

 هلا هكر هدننزو هلعافم ( ةعماكملا ) ةفيعص تشم اذا ةبادلا تءك لاش

 بوت هعحاض اذا, ةعماک لاقب زدهنسانعم قغای بولی زاص هدب وتر دواب هدناف روت رو
 كما ندنرغآ كمولطو كنهب رق هدننزو لاعتقا ( عامك الا ) هبلا هعضو دحاو
 رودوب هدننزو ذغنق ( عننکلا ) هیفنم برش اذا ءاقسلا عمك | لاقب رد هنساتعم

 بوط رد ءدشزو ) عرتکتا یا عتنک لحر لاقب روند همد

 ردهنسانعم كالا عمط د هنسنربو برق اذا ۳ عنك لاق ردهنسانعم قلوا بیرقو

 لاش ردهنسانعم قعشباپ بوشالب یرتا بیط نالی روس هسابلو عبط اذا هيف حک لاق
 عن :ک لاش رد هندانعم كجا عودعحو شالبو قفرو هب ق رل اذا بوئلاب كاملا عن

 ندهنسنر و بو زغال لام اذا ملا عنك لاقب ردهنسانعُم قو ط زدلیو نالو عضخ اذا يلا

 هن رلقمرب كمدآر و نبحو بره اذا مالانع عنک لاقب ردهتسانعم قجاق بوقر

 اهبرض اذا هعیاصا عنك "لاف رد هنسانعم قموقیلآ ندلع بودروق هلقم

 یشوف لصشوطو فاح اذا یلاعت هلاب منک يلق رد هنسانعم كما نیعو اها

 اا امنک یشلا عنک لاقب رد هنا تارو توا هلغيروق هن

 لحرلا م :ک لاق رد هانم كعشود بولیش هز هرزوا یسهنح مدآربو 1

 ی یک هحوق شعرو یدبرد هد رو تک ( عنکلا )هکنح ن

 فونا لاق رولوافصو هرلنورب نالواقشپاي هزوب ( ةعناكلا )جش یاعنک میشل بش

 + ر

 e لا عنك لاقب ردهنسانعم قلوا رارقرو ماد هنسترو جتنو سپ |

Gert ت 

 ۱ مدناو شم یشا اذا ثلاملا با ملا ی م ونک یش عنک لاقب رد همسانعم كل زو بولوء وي

 لاق زد هسا قمردشانب هنر یر بوروش ود . ی رلدانق نکرتیا بواب 8

 رب رسک كن رمه ( مانك الا ) شا ضقنالل ابهحانح تعط اذا باقتلا ك
 ۱ لوا فرمش» ا تاد لوو ىلع زدهمسانعم كلنا عنصا وتو عونعحو قفر یدو

 : i هل ذلا نم اند وا نالو عدصح ادا لحرلا عنکا لا زد هنسانعم لرلید دوخات ۱

 دا نصف 6 کلا ) اهاندآ اذآ یلا لبالا عنکا لاقب رد هنسانعم قد 8

arent 



 1 "قفشتو حو اذا عبارلا بابلانم اعلک همدق حلک لاق نرو a هدرلانعمو و

 ۱ = تبرح اذا سرفلا مئاوقر تعلك لاقيو

 لاق رد هنسانعم قلاق بو روف ی ۲ روماچ رک نالوا هدشابو حسنا اذا هاو ملک

 | رد هنسسانعم قوط ساب و ریکو قالتچ قایاو سپ اذا حس ولا هسآر یلع ملک
 عادص عالکو ملکو تقفشنو توت اذا هلح ر تعلک لاق یدنلوا رکذ هکهتن

 ۱ اعلک ربعبلا علك لاق رد هنسانعء قمالتچ بولوا ناغاخا یرلفهنقب كنهود هدننزو
 یربک كشاب یخدوب هدننزو علق ( علکلا ) سرفلاق قاقش هل لصح اذا اعالکو

 سم, اذا ثلاثلا بابلایم اعلک همآر ىلع حسولا ملک لاقب رد هنسانعم قع روق
 ولریک یغابا ردرلتفص هدننزو هحرف ( ةعلکلاو ) هدشنزو فک (علکلا (

 ۲ لوش حلکو 9 فصو هدهغایاو روند هناوبح ناغلحص یغایاو همدآ قالمح ولسا

 | لاقت هلوا شفلهحک بولبغب تاق تاق ساب و نکته وا 7 1 روند هبه رقو هباق

 | كنهتسن رز رک تام ( عالک الا ) حسولا هبلع دبتلا اذا مک هاب ءانا
 ۲ دشلاو هالع اذا حولا هعلکا لقب ردهنسانعم تكکوح تاق تاق ساو ریک دنبرزوا

 ا هدد رعص هک ردن مر صوصخع وزش هود ه دنن ز و ه رغ ) ةعطکلا ( هبلع

 | ( عاکلا ) ردبا قراب قراب و هراقباق ینریو بوکود ییرلپ ون نوتب بولوا ثداح
 لاقب ر ونید همدآ ندبا راعو دبقت شوخ بود هزوک هح وا ینلام هل رسک كفاک

 روند هبامورفو ےئل نالوا تله تشزو تفایق دب و هوا زا یا لام ماک وه
 (٠ علوکلا ) مثلا ةثيهلا نالا یا ماك لحر لاقب « دنن ز و هبنع رد و

 (  ةءلکلا ) حولا یا عاوکلا هيلع الع لاق رونید هسایو ریک هدننزو ره

 ؟یانو توق ه دننزو بارغ ( عالکنا ( روند هنس روس یحکو نو تش

 هردا و ریلد هلییسو رد هنسانعم تعاحشو تابث هدهفاحو كنح نطاومو تدشو

 | عطومرب هدسادنا هدننزو باعس ( عالک ) عاص یا یعالک لحر لاقب رونبد يعالك

 ی رب ردیبقل كلم كيا ندم كثولم ناشلوا ریبعت *او ذا ( عالکلاوذ ) ردیدآ

 نب عفیعس هکرد مر عالکلاوذ یسیرو رد نامعنلا نب دی هکرد ربک الا عالکلاوذ
 سا هدننزو لعفت ( علکشلا ( ردربک الا عالکلا یذ نت رفعی ناورع ن روک ا

 اولا اذا م وقلا علکت لقب ردهنسانعم كلا نیع و ده« « رزوا قلوا قفتءو عمم

 ارارخ هللا نزاوه ارب ز رد ذوا ندنو یقل هنرغصالا عالكلا وذ م وقرم

 دهع ه دنباب یتعاطاو عهنحم ه دنروضح موقرم ریج “هلق "هلجج ادعام 1
  DURفلاصو ممج هنفرط زبکالا عالكلاوذ نيت رویم نینلبیقو ایلدیار 
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 ت سیم سا و تست سست سا

 نالت آره هکیدروک هدقدلوا نخ شر اب هراقوا افت یک بفوز: ا
 شحو راج هناد شب هلغلوا ر ودقوط هشاط ذوغنلا دعب و تباصا ه راکشرب قوا

 بو دبا عطق یتغمرب شاب ندنفسأت لاک هدکدروک یلاحو رلروتاب بولیرنس یک کرس ||
 تعطقنا اذا ىنعو اطت » یسقن ناول ةمادن تمدن « یدلبا داتشنا ییهعطق وبشا ||

 ( عسکلا ) ه یسوق ترسک نيح كيبا رمعل « قم یآرا هافش لنا »جک
 هدنراخوا رایو ققراص نالوا هدنغوبط كنا شعب هک روید هتصابن لوش هني ۲
 لاق روند هنیجر کوک نالوا یرلیوت ضای هدنتلا یغروق ) مسک ال ,) رولوا |
 ج وز الصا هدننزو مظعم ( عسكملا ) ضي شير هبنذ تح ناک اذا عسکا ماج |"

 هود كکرا ( عاس لا چ و زاب مذا مک لار ق ر وند همدآ

 رطخ اذا لعفلا مستکا لاقب رد هنسانعم قمروا هنب رافلبوا هلیغر وق هلکمرس

 لاق رد هنسانعم قعصیق هنغلارا ىغا یتغریوق بلکو تآو هذن هبذخف برضف

 لوش هلیهبنب لعاف ىنا( ةعستکلا) رفتتسا اذا هنذب بلکلاو سرفلا عستکا ۱

 تسوب هنفرط ر ا كحوب ی رلکدید هرحوو هصرب کا هک زونید هنویق |

 ۱ كحو لوا ه دقدناپ هرزوا یو ناونسن یی نوبق هلوا رولوا ضراع | ا
 رحولاو ةصربلا اهل لاش ةباد اباصا تناک اذا ةعستْکم ةاش لاق رولوا یلوئسو 0

 كنهبسعم نشو كفاك ( مشكلا ) ی دنلوا ناب ه دنرلهدام ه رحوو هصرب سبییق
 ل را مشک ل !اش رد هن اتوم قوا روح نواف هنسد دنقص بلق هلرصف |

 هلت وكس كنهمجعم نیشو یصف كفاک ( مشکلا ) رد اذا عبارلا بابلایم اعشک
 موقلا عشك لاقم رد هنسانعم كد بولغاط رلمدآ ناروط بوشقوج هنشاب كلوتقم

 ا فط هدنن ز و دوعق ( عوعکلا ) اوقرفت اذا ثلاثلا بابلا نم اعشک لیتق نع
 | لوالانمو یناملا بابلا نم اعومک لحرلا مک لاقب رد هنسانعم قاوا نابح و بلقلا

 ثلاثلا بابلانم عب تلعک تععکو تعنک تععک لیقو فعضو نبح اذا لیلق وهف

 فیعضو هرهز یو ققروق ردراتنص ( عاکلاو ) هلیعف كفاك ( عكلا ) عبارلاو
 هدننزو ده ده ( عكعكلا ( هقیقر یا هحولا مک لاق هنمو روید دمدآ بلقلا

 هسدآ زر هل رسک كنهزبه ( عاعک الا ) رونید هب ینک ه رهز یب ققروق یندوب

 هنععکا لوقت رد هنسانعم قموقیلآ ندندصقم یحهدبا تع نع هلکمر و وقروق

 عامکا هدننزو هلزاز ( ةعکعکلا ) ههحو نع هتسحو.هنفوخو هتنبح یا

 هتهکعک لوقت رد_مع واطم كنهعکعک هدننزو لزار ) عکعکشلا ( رد هنس اا

 | كنياباب لوغ هكرد هنسانعم عكنكع هليحف كرافاك ( عكتعكلا ) عكعكتف
 و و ریکو هغالتح نالوا ه دقايا هلنیتصف ( علکلا ) ر ونيد هنککرا

 روتید هنتلع ن ناغلص نالوا ضراع هنغایا راوطو ر حوو قافش یا علك همدقق لاقت :
 سست



 ما

 ها :( تاعرکلا ) تنکمایا 5 دف مرا لر من ی نا ۱

 هل رلقوص هغاجوا ینیرلشاب ندقوغوص هکرونلوا قالطا هرلهود لوش هدننزو
 و هدننزو تامرکم ( تاعرکلا )ا هلوا شمرارق ندنوتن و ندسیا یرلنوب

 مركم ( ماوقلا عرکم ) رونلوا قالطا هراجشا راس و امرخ شفلوا سرغ مرحا

 اهدیدشیا متاوقلا ع رکمسرف لاق روند هناویح دندشو یوق یرلهجاب هدننزو

 قارطا رد هنسانعم قلآ تسدبآ هدعربش فرع هدننزو لعفت ( ع رکتلا ) |

 ثناک (عسکدا ) ةالصال ًاتصون اذا لجرلا عرکت لاقب نوجگ؛دلیا ءام رام هنعراکا |

 قمروا هنجف كمدآ رب هلیسکوک كنابط دوخای هللا لا , هلیئوکس كنيس و یصق
 همدق ردصب وا هدب هرد برش اذا ثلاملا بابلانم اعنک هعسک لاق ردهن ساذعم ۱

 لاق رد هنسانعم قمردصیق هنعارا یغاع ینغروق كيک یفید دوخاب هقا و ۱

 ندنسس هغ كنهقا و امهلحرا نيب امه اذا اتلخدا اذا ةيبظلاوا ةقانلا تعسک

 | نوعا قلوا هحهدایز هده هنس نکيا راو ید رادقم ر بویملکح امام زونه |

 | اهنبل نم ةيقب كرت اذا اهریغب ةقانلا مسک لاق رد هنس انعم قموقیلآ هیق
 نالوا رردسیق هنغلارا یغاج ینغریوق ( عساکدا ) اهر نغت كلذ درب عفت

 نالوا هدننل [كنهباد اقلطم هدننزو هفرغ ( ةعسکلا ) روند هوهآیثید و هب هقان

 ضان بوط نالوا هدنتلآ یغربوق كنشوق لصشوطو روند هبهطقنو هکنب قآ
 روند هرلرغصو هرلکشا نالنللوقو هدنزو درص رولک غسک یعجب روند هرلب وت

 نوح رافدنروا هلکنکد ندنرلهسکا نکروتلوا قوس رلنوب رونید هرارک اجو هلوکو
 نوجا قلغاص هي کر, هکرد هنسانعم هعتمو ردیسا كنسرب و ردشكوا قالطا "
  رونید هنغی رق كما هدننزو درم ( عسکلا ) رونید هبهقانو هنویق شارب و

 نا دعس ن ةبلعث ون دوخای ردیدآ هلیبق كجوکرب هدنع و هتسانمم زنا رسک |

 برض هدنضوصخ تمادن هک یعسکلا ثراخا ئ دماغ ردثعاج ر ندنالبغ سقف

 ه دلح رب نکردبا یع یعر هود نوکر موق ص هک رد وب لسا ردندتعا ج لوا ردلعم

 | شب و یای رب ندنآ ب ودیا ناسعسا تیاغب هلغاوا فداصء هنحاغا ناق العا ۲

 : هرجا یلموکرب هصکرب یدروتک هلاد یم بوشلاچ نامز رفاو بوسک قوا ةناد
 | نایب یروسرب هاکان هداننا لوا بودبا نمکتو افتخا ادصرتم هنیراکش یکتا نا
 هلکلیا فداصت هنابقر هدقدن آ بولآ هناشن ینرب هلکلبا رورمو روهظ یرلکتا

 | یدلوا فساتم هلیس هظ-الم یدلبا اطخ ه دکدتبا زوهظ ه رارش یک
 1 یندلوا یدرویلاص قوا هنر كاذک نکر بک E E یروسر هرکسزدتعاس

 | لاونم لاح بونآ یخد ینشب كقوا هصالخ بولوا نوغنور ه رز وا قباس ةوړش |
 | کاتو یدلبا تسکش بولاچ هشاط یاب نام ندنلاعفنا لاک هلذلوا هرزوا دور 1
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 رومي تو و الغ ق د اذا قاسلا تع رک لاق NEE قلوا 2 رها ۱

 یک نورب كفلشاط هراق رب و ترطما اذا ءاعسلا تعرک لاقب ردهنسانعم قمردغای ||
 ةرحلانم عارکلاق راصاذا نالف عرکلاقب ردهنسانع۰ قهراو هنیرپ شمقج بوموت |[

 بیطت اذا لحرلا عرک لاق ردهنسانعم قعشپاب هند هلکروس بیط یک کرکو |

 ردهنسانعم قلوا نوکشود هعاج بوزبق هککرا تیاغب تروق و 0 یک بیط
 هحرف ( ةعركلا ) عاجلا تبحاو هيلا تبتشا اذا لحرلا ىلا ةأرملا تعرک لاقي
 ۱ عرصا عرکلا ) هړتغم یا هع رک ةا ما لاقت زود هن روع نیغزق هککرا هدننزو

 نیزسکمحا هللا باق رب دوخاپ هلحوآ ییوص هدننزو عوحر ( عهرکلاو ) هدننزو"
 . اعرک عرکو *االا قوا هالا ف عرک لا رد هتسانعم كما هلا بولیکا ندنء |

 هیفکی برشي ناریغ نم هعطوم نم هيغب هلوانت اذا عبارلاو ثااثلا بابلا نماعورکو

 هعرکف هامر لاقي رد هنسانع قمروا هنسهحا كناسنا دوخای كناویح و هاابالو

 امرخ شملکید هززوا وص ( تاعراکلا ) هعارک باصا اذا ثلاثلا بابلانم اعورک
 نوسعاندوص ر رود درو نریکهب وص اقلط« '( عراکلا ( روند هن رلحاغا

 مآ ندا تفلا و سنا هلال ةهلغس اعاد هدننزو دادش ( عارکلا ) نونمحا ةلركو
 باودو سانلانم لغسلا نداخ ناکاذا عارک لحر لاقب روندهیسک تعیبط یلغس

 اک اذا عارکوه» لقب روند همدآ ندا اقسا هلریوص رومغب یرثکا یسشاومو

 كج هحا وص روند هیسک لوش هدننزو ریما ( عيركلا ) ءاجسا ءاع هلام قسپ
 ' برا 2یا میرک لحز لاش هلوا رجا هلرلحوآ ندربن هلغاوا دوقفم یسهمی# |

 هم و وفا آر ( عارکلا ) ءان الادقف اذا هديب ریلا نم"

 هد زغال رد هدنلزنم فیظو هدنسق تآ کروند هنبرب نالوا كرها كرف
 رواک عراک او عرکا یعج ردشومو و رولوا ییاعط صوصخ هکر ونلوا رینعت هجا |

 فیظولا هلزنم مغلاو رفبلا نم یهو اعارذ بلطف اعارک دبعلا یطعا لاق هنم و
 شهازوایرغوط هف رطر كنه قلشاط هراق عارکو قاسلاقدنسهوهو سرفلا نم

  رونلواقالطا هنجوا كثیشرهو یک نابرغو بارغ رولک ناعرکی هج رونید هننورپ
 عیج عا رکو هفرط ىف یا ق: رطلا عارک ف شما لاو هفرط یا *وثلا عارک لاقش _
 ٠ هللا لیبس ف عارکلا سبحا لوقت ردلبعتسم قرهلوا سج مسا لماش هنععق ا

 . هدهناسلیم جوا هلع ما ناغسع هلیصف كنهمجعم نيغ ( میمغلا عارک ) ليلا یا
 ! ینیدلوا لقشم كنحرب ءازوح هلیع كنار ( *ازولا عرکا ) ردیدآ تر
 ديعب كب كنيمز ( ضرالا عراکا ) رونلوا ق الطا هنب رخاوا تیک او 1 ۱

 بلطلا نوهرکیاوناک ىعخلا نع و حرا ثلا لاق ردنرابع ندننیاغ و فارطا نالوآ
 1 هنکلوتب اصوآ ھلب رک كن رم (عارک ال ) ةيصاقلا لا ااا ضرالا مر
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 | كنهرحت ناینیق و رونبد هشیورح و هغی نالکهنیزوب دوس هدنرلنزو هفرغو هرم
 | نالوا هدنسهنروا كعادودتسوا هدننزو هفرغ هعثکو روند هکوبکو هفک ینیدن آ
 ۱ باتک ( عادكلا ) هنس انعم نبط رونید هغلاب هلناعف ( ةعثكلا ) رونید هوب
 هلا هنع هللا یضر نیسح ماما هک كنهنسک ما فوع نب كلام نب رشعم هدننزو
 ۱ (عدکلا) ردیسا یدح یدلوا لوتقم هدلحم ما فط هدننرق هفوک بولوا رار

 | هعفد اذا ثلاثلا بابلا نم اعدك هعدک لاقب زد هنسانعم كلا عفد هدننزو عدر

 | لیلذیا ةعدك لحر لاقب روند هيك ربقحو لیلذ هدننزو هفرغ ( ةعدکلا )
 1 القو هعرمص اذا هعبرک لاق ردهنسانعم قمه هرب هدننزو هحرحد ( ةعبرکلا )
 | قمرتآ یتساحلب كمدآ رب و هعطق اذا فیسلاب هعب رک لاقب ردهنسانعم كمك بولاچ
 | هدننزو رغهح هلا هیقوف یات ( عترکلا ) اهل اذا هماوق عب رک لاب ردهنسانعم

 E هح رحد ( ةعتركلا ) ریصق یا عترک لحر لاش رونید هبیثک رودوب

 ةعسرکلا)هینعیالایفعقو اذالحرلا عترکلاقب ردهنسانعم كعشود هبىنعي الامو هدوهب
 سانلانم ةعس رک تءاج لاقب روند هبیناسنا تعاجج هلی كنرلفاک ( ةعوسركلاو
 هرس تاتحوا دک كلی هدنزو روغصع ( عوسركلا ) ةعاجیا ةعوسرکو

 كنسهلوقم یجکو نوبق لوق ىلع روید هکبک هجرموب نالوا هدنفرط قمرپ
 رونبد ,رکیکیمک كجوک هج موب عقاو هدنجوا نیقب هنس هعکلب ندنکجا
 رب و ادع اذا لحرلا عسرك لاقب ردهنسانعم كلی هدننزو E ( همین کلا
 هعوس رکب رض اذا انالف عسرک لاقب ردهنسانعم قلاح هلق هنعوسرک كنهسک

 ندنابولبک ربا هکرونید هنبوصرومغبشلکر یا هدرب رب هلئیتنف ( عرکلا ) فیسلاب
 ۱ كراوطوهیف عركي * اسلا ءام وهوربک عرکیداولاف لاق هلوا لباق كما هل | رغآ

 / یرلبرق و كنب رلکعیامدآرب رولوا ردصم عرکو هنسانعم هادلااوق روند هنب راقایا

  مدقم قد اذا عبارلا بابلا نم اعرک لحرلا عرک لاقب رد هنسانعم قلوا كحهجا

 ا] رونلواقالطا هیسک رتک و نود یرابتعا و عقو و ینامز و تاذ و هیامورف و هبقاس
 ۱ لفبس یا عرک لاجرو لحر لاقب ردربارب یعجج و درفم ردندنسانعم دیاد ماوق
 | ؟رونلوا رببعت قمزیق هرا هک ردهنسانعم كقسيا ككرا زق و ناکلاو سفللا یند
 تعانق هکع یتسهجاد نامه كراوط مدآرب و تلتغا اذا اعرک ةيرام لا تعرک لاق

 قی رغآ یهچاب كمدآربو عارکلا لکا ًازتخا اذالحرلا عرکلاق ردهنسانعم كلبا
 ولهجا هجا ناویح دوخای ناسنا و هعارک کی اذا لحرلا عرک لاقب رد هثسانعم

 لحرلا عرک لاق نوسلوا هصق رکو نوزوا یرللوق 1 رد هنسانعم قلوا

 . لفاسوید هسک ر و ةربصق وا تناک لب وط عرذالا و عراک الا قبقد راصاذا ناضلا 9

 یبرفوب كنكيك كجا و لفس اذا لجرلا عزک لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا
 ۰ e ۲ حس سس
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 اعی رس یش هاج یا اعتوکمو اعتکم هاج لاسقب رونید هناویحو هناسنا یجیووب
 . (متكملا) هلاقیا هللا هعناک لاقب ردهتسانعم كما لتق هدننزو هلعافم ( ةعناکلا )

 0 یار لاتنرییاق ۳ یآر شو هدننزو مرکم , 1

 نکا لجر لاقب هل وا ققح ER یرلکا 0 e قومون نحو

 ۱ هدنزو عباتن ( عناکتلا ) هبحاور ترهظو ةف هفک ىلا هعباصا تعح ردق ن اک اذا ۱

 | قالطا هبهبراج هدننزو هارج ( ءاعتکلا ) عباتن اذا "یشلا عناکت لاش ردیفدامو [

 . منک لاقب ردهنسانعم قمارغوط هکی هکیت ینا ( يتکی ) هثسانعم هما روتلوا
 كفاك رديعج كن هعنک هدننزو بنع ( عتکلا ) اعطق هعطق اذا اراغص اعتك محملا

 | یعج روشد ههغوق تكحوک هدننزو هزرگ ( ةعتكلا ) هنسانعم هعطق هل رسک | ۳

 ۱ 2 دوس هل وکس تن هثلدم یا و یصف كفاك ( عثکلا ) هلل رسک كفاک رد عانک 0

 1 .دمسد الع اذا ثلاثلا بابلا نم اعثک نیللا عك لاقب ردهنسانعم كلك هنیزوب یشورح |
 هلغل وب تظاغ بولاغوح ییاق لوقىلع ا قادود عو ڪو عنکو هل روحو" ۱ 1

 رثکوا ترجا اذااعوثکو اعذک ةفشلا تعئک لاقب ردهنسانعم قعوط زوب هکلکرود |
 ردهنسانعمقمقج هنبزوب یشورح كدوسیخد و ( عیشکتلا ) بلقتت تداکیح اهمد

 | كملکشوک ینراق تسهلوقم یجک و نوبق و هود و مثک یم نیللا مثک لاسقب ||
 ذا متغلاو لبالا تعئک لاق ردهنسانعم تكمروس هلکعبا ادیب كاکشوک لوق ىلع

 رد هنسسانعم كما روهظ ینابن كرب و هالعا أرب اذا حرجلا عك لاقي ردهنسانعم |[
 قمت یکوبکو ینفک نکیا رانبق كلەوج و ابنابن مجم اذا ضرالا تعئک لاق

 لوق ىلع كعا روهظ ندر لاقص و اهدي تمر اذا ردقلا تعثک لاق ردهنسانعم 1

 ترثکو تلاطواةعفد تحرخ اذا ةبعللا تعذک لاقي ردهنسانعم قلاغوح بوازوا
 اذا ءاقسلا عثك لاق ردهنسانعم كلیا لوانت 2 دوس نالک هننزو كمولطو

 كنسهلوقم نوبق و هود یتدو هدننزو جور ( عونکاا ( ا هالعام لکا

 SNES لا رده انعم كمروس بویلکش وک دوخای كملکشوک ین

 قادود یخدو هلنبتصف ( عثكلا ( تطاثف تخرتساوا ابطب تخرتسا اذا اعوم :

 ردهنسانعم قغوط زو هکلکرود هلفل و تظلغ بولاغوح یناف دوخای قمرازبق

 بلقتت تداک یتح اهم درتک وا ترجا اذا عبارلا بابلانم اعنک ةغشلا تشک لاقب
 ةعئاک ةثل و ةغش لاقب رولوا فصو هننا شید و هغادود لزق كم ( ةعئاکلا )

 (ةعثكملا) رونیدهمدآ نیلاق و لزق كب یرلتاشید و یرلقادود ( عتکالا ۳ ی

 (ةعثكلا) Ea هن واخ لزق كب و نيل نیلاق یرلتاشید و یرلقادود هدر را
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 ! "عوحر ( عوبكلا ) اهدقن اذارين اندلاو مه اردلا عبك لاقب رد هنسانعم كليا دقن

 هل عضصخو لذ اذا اع وبک هعبک لاقي رد هنس انعم كلبا عوضخو لذ ه دننزو

 | هدزکد رد رواجرب هدن دنلکش هود هک روتید هنسمود زکد هدنن زو درص ( عبکلا )

 | هتروع ابزانو قلصتو اقل دب هلتبسانموب رحلا لجب ىا اعبك تيأر لوقت رولوا
 لاقب ردهنس انعم كعسک هراب هراب ( عیبکتلا ) رلرید میکلا هحولپ هدنعقوم مانشد ۱

 | لقب رونبد ه هامورفو ےل هدننزوریما هللا هبقوف یان ( عیتکلا ) هعطقاذا هعبك

 لاق ردکید لماکو مات هک رولوا فصو صوصخم هبهنس ماتو مےئلیا عینک لحر
 لاق رد هنس انعم درفو دحا هدننزو بارغ عاتکو عیتکو مات یا عینک لوح

 هلیف رح ءاب هدنن زو عطق ( عتكلا ) دحا یا عاتكو عیتک ناکل اب ام

 لاتش رد هنس انعم كم روتک بول او كقلبا ی هنسن ر قو هل وا یدعتم

 | مضاح بوت اغيص هشيا ربو هب بهذ اذا ثل اثلا بالا نم اعتڪ هب عتک

 | بولی زوب پوط ردو ماف رعشاذا لخرلا متک لاقب رد هنس انعم قلوا هدامآو |
 | ر ولوا دنم هلاهج وب منناو ضبقنا اذا لحرلا عتك لاقي رد هنسانعم قم رترو |

 0 لع ردقلوا هدننزو حرف ندعبار باب نالوا باوص هدانعم ییاو هدندنع رلضعبو ,
 | بره اذا لحرلامتک لاقب ردهنسانعم كنک بوجاق عتکو ردتغل ید ندباب ییا لوق
 ۱ ردهنسانعم لب یمسق كشاو فلح اذا نالف عتك لاقب رد هنسان» كلبا نيبو

1 

1 

 رد هنسانعم كهك هغاربا كب هدننزو دوعق ( عوتكلا ) ادع اذا راجلا عنك لاقب
 " برعلا لوقن هنمو بهذ اذا اعونک ضرالاق عتك لاقب نوسلوا یونعمو یسح رک

 | تحاصفو ی رخ ودندنناریبعت مانشدو باس مالک وب هلافکام ی زا ایف تعدک ۱

  نولوش و ردک+د دتک هنطارفا ید بوبلیا تعانق اکا نس هک دبا تیافک اکس
 ۲ یراکمو دما قيال هکناش ردندتالک انو حدموب و هلافک ام دماصلاق تعنک
  كشا هدننزو هرهوح ( ةعتوكلا ) ردکعد كدلبا هغلابم هنب نکیشلتا اشاو ارحا
 رضاح بول هرج بوناغیص هشيارب هدننزو درص ( عتکلا ) روند هنشاب كنب رکذ

 ۲ شازوب برط رد یکی رکو رشم یا ءماف عنک وه لاقب رونید همدآ نالوا هدامآو

 هسک ا ولیلذو ےئلو رونید هنب رتک كي كنکینا یکلتو ردیسهی مج و رونید هراهسک
 . نوعجبا ( نومنکا )هدنزو نادرص رواک ناعتک یمج رونید هدروق ندعابس ورونید |

 | یلیصفت كنوم ادبکأت نیعتک | نيعججا منیأر لوقت رولوا عابنا ادیکا اکا و هدننزو
 ۱ (ةعنکلا) رد ذوخأم ندنمانعم ماعضنا و ضابقناوب و یدنلوا رکذ هدنس هدام عتب

ee Eكچ  EAبو و د رص ی یار رومید  
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 كغروب راج هنشاب نوتاخهدننزو لعفت ( منقتلآ ) دیدخلا ةضيب هيلع ناک اذا منقم |
 سبسخ هدننز و ذغنق ( عفنقلا ) بوش یشخت اذا نالف عنقت لاقي رد هنسانعع |

 جرب ز روند ههرافو سبسخ ریصق یا عفنق لحر لاقب رونید هرودو سک او | ۱
 هبیب رکو هنسانعم تسارونید هئوک هدننزو هذفنق ( ةعفنقلا ) ردتغل ید هدننزو |
 دوهب هلبث الث تاک رح كنوئو یصف كفاق ( عاقنبف وب ) هنس انعم هذغنق رونید ||
 هدنزو عون ) عوقلا ( یدا راز ولوا هد هنېدم هک ردیسا هلیبق ر ندنم و |

 عاق لاقب رد هنسسانعم قعثا هب یشید ناویح كکرا هدننزو باتک ( عابقلا و ) |
 بویلنعف نکردیک هرر دوخاب ندهنسنربو ازن اذا اعابقو اعوقعوقب اهیلع لعفلا
 یسهلوقم یادغبو امرخ عوفوصکنو سذخ اذا نالف عاق لاقي رد هنسانعم كنود |

 وهو عوسقلب رقلا قلا لاقب رونید هرب یک یسهبا لا شم زود یرلک دنیا عضو
 قر هیسغآ كوك هلئاصف ( ناعوقلا ) رد عاوقا ىعج ربلاوا را هبف قلی عطسا

 لاح ( عابقلا ) علظ اذا اع وق بلکلا عاق لاقب رد هنسانعم ك روب كر هکی و

 هوا هکرونبد هبارصع نیکنا و زود ناینروک رل هږتو رلغاط هدنس هروچ هدننزو
 نفاق رولک ناعیقو رولک هعبقو رولک عیق یعج روند تشد هدیسراف روئلوا ریبعت

 یا عاقب بارسک هدعو لاقب هدننزو سلفا رولک عوفاو رولک عاوقاو هلیرا هرسک |
 ردبتسا هلقرب هد هنبدم عاقو ماك الاو لابلا اهنع تحرفنا دق ةنئمطم ةلهس ضرا |

 مانسیف نب ماطسب هدنا هکردفورعم موب عاقلا مویو ردیدا عضومرپ هدنبرق هابزو
 عاق) ردعنضومرب هدنراید ےلس ( عیقبلا عاق ) ردشلتا ریسا یرجحنب سوا هنسک

 ر هدنساضق سدق هدننزو نوکت ( عوقن ) ردعضوم رب هد هماع ( شوحوم |"

 هنسولوح كنهناخ هدننزو هحاس ( ةعاقلا ) رونلوا تبسن لسع العاک رد برق
 هناش وط هدننزو بارغ (عاوقلا ) ةحاس یا ةعسا و ةعاق اهرادل لاقب روند

 روند هدروق یج ور واكب هدننزو دادش ( عاوفلا ) رد هعاوق ینوم روند

 قرهنحوقیکرروب هدریلنکی هدننزولعفت ) عوقتلا ( حایصیا عاوق بئذ لاق
 هتيش» ىف لام اذا لحرلا عوةت لاقب رد هنسانعم كو روب قر هباص هفرط کیاو

 ةرهشلاءاب را عوقن لاقردهنسانعم قعقح هج اغا یرلک ابقو كاشناکم یف یشاذلک ۱
 . ردهنسانعم قرص هدنلکش رلوک یعسقونآ هلی رسک كفاق ( عاقهفلا ) اهالعا اذا ق

 ردهنسانع«تمروکون ریزنخ هدننزو عیب ( عیقلا ) تك ادااعافهف بدلامقهق لاقب
 ٠ كناي و یصف كنافو ىع كن همه ( عابقالا ) توصاذا اغيق عیقب ریزنطا عاق لاق

 ۱ ردیدآ عنصومرب هدلح مان عجضم لبد دشق
 *یشلا عبك لاقب رد هنس انعم كمك هدننزو عبن ( عبكلا ) (۰ فاكلا لصق «)
 ىبهجقاو هعنماذا هعبكلاقب ردهنسانعم كيا عنمو هعطق اذا ثلاثلا بابلا نم اعبك

 سس س ےک ٩ ا
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۱ ۳۹۹ 

 ۱ هلابتعع رد عنق یعج رونلوا قالطا هحالسو هغارپ و هنسانعم بلقلا ءاشغ ردراز
 هیت هنوبق ینید قر هلوا فرصنم ربغ ( عانق ) مهتحسایا مهعنق اوذخا لاقب
 |٠ كنەنسن كسکوب هلاعف ( ةعنقلا ) ردندنباب ماطقوب و یک یرلکدید راجن ردشفلوا
 | كسکوب هلنبتحف ( عنقلا ) اسهالعا ىا مانسلاو لبلا ةعنق لاق روند هنس هبت

 | هتالوا هجو هحزود یرغوط هند رلناي ندنیمز یسیغاشا لوف یلع هبهبت موق
 ی وتسااموا لمرلا نم فرشاام وهو عنق ىلع هتبآر لوقت رلرید یخد ببل هکرونید
 كب وص رب هدننب میم لبح هلعنصومما هیبلعا عنقو هبنج ىلا ضرالانم هلغسا
 هعنق و رولک عانقا یعج رونید هغارب و هحالس هل رسک كواق ( عنقلا ) ردبدآ
 زود عقاو هدننب هیت ییا نالوا مالمو لهس یغاربط هکرولوا یسنح عج ندنظفل
 روند هنیداشو لصا كنهنسنر و هل رسک كفاق رد ناعنق یا عج رونید هرپ

 شاروا ندنرلقوبح امرخو ردیدآ كب وصرب هد هماعو لصالا یا عنقلا مب رک لاقب

 هنسانعم روپش رونبد هب یروب قجهلاچو ردزتاچ هد هلم هدنوب رونید هدپس یم
 ردندنسانعم عفر هروک هنا كحراش ر دلکد فععم ندنرلظفل عئقو عبق هدنوب

 وب هدننزو رییز ( عینق ) روبشلا یا منقلاق فنی لاقی ردنعضتم ینوص عفر اریز "
 هدننزو هنیهح ( ةعینقلا ) رددآ وصر هدننس بالکن رکب ییاونب هليا رفعح
 هکلیعلید هدننزو هفرغ ( ةعنقلا ) ردیدا هکربرب هدنني هع رخهلیا هیبلع هدهد
 هدننزو رجا ( عنقالا ) لاژو-سلانم یا ةعنقلا سلاحنم هلاب ذوعا لاقب رونید

 قصاب یرارب كیک یرلکدبد كج رپ وکو بولوا كيد یثاب هکرونید هبهود لوش
 (عنقلا) نماطت ةتفلاس فو صوخش هسأر ىف ناك اذا عنقا لج لاقب هلوا كکوجو

 | لاقیرولوا فصو هرغا نالوا یرکا یرغوط هنیزوب جا یرلشید هدننزو مرکم
 | كنيعار هک دنن زو همرکم ( هعنقلا ) لخاد ىلا ةفوطعم هنانسا تناك اذا منقم مغ

 | عقاو هدنتيب * الو نينملا ةعنقمو ابصق * هموأ ريح ىف ناك "ادا لجز « وبشا
 | یغیدلاج یبا نزين ارب ز ردبان دارم هروک هن ردب ورم هلی رسکو هلیصف كنونو
 ا هدنوصو رد هقا ندا نینح عفر دارم هروک هبهرسکو رردلاق یرقو یتشاب هدنفو

 ٠ عئاقو یضار هي هنسنرب ییفسکرب ( مینفثلا ) رد هدنریدقت نینلا ةعنقم توصو
 رد هنسانعمکمردنرواعانق هنشاب كنوئاخو هاضر اذا انالف عنق لاقب ردهنسانعم قلق
 | هنس هبت بولوا هلاوح هنر رزوا كن هسکرب و عانقلا اهسبلا اذا ةآرلا عنق لاقب
  هسار عنق لاقي ردلمعتسم هنسانعم قمروا لراه لراه هلیسهلوقم كنکدو یععاف

 |[ هنی رل هبت ینرلی ون كننومب نکروشکود هلب رب یرب سورخو هب هاشغ اذا طوسلا
 | ( عنقلا ) هسأر ىلا هلارب دراذا كيدلا عنق لاقي رد هنسانعم قرابق یرغ وط

 لحر لاقب هنسانعم شو رفغم رونید همدا شیک هغلغوت هنشاب هدنزو مظعم |
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 هک روند ه دهاش لوش ناعقو مهقلاب یضر اذا عبارلا بابلانم اناعنقو اینقو

 هسالوا یضارو عناق هننداهشاب هنح دواي ةا هلغلوا قوت ومو لدع

 هد ز و ف:ک ( عسقلا ( ردب واسم یعج و ید رغمو ین ومو رڪذم 1

 عونقو رونید همدآ نالوا تعانق بحاص تیادغب هدننزو ر وبص ( عونقلاو )
 قحهفیج هکسکوب و ردثومووهنسانعم طوبه روند هر هبکتا كحمدنالوزرهب یغاشا ۳
 ناعنق هدننزو دعقم ( عنقملا ( رولوا دض هلنهجو هنسانعم دوعص رونید هشقو |

 یوعدو لدح هلتعانق هنن داېشاپ هنهکحاپ اي هنبأر هکر ونپد هدهاش لوش یک 1 3

 هنداهشب وا همکحوا هب عنقب یطر یا ناعنقو عنقم دهاش لاقب رونلوا لصفو |

 لبالاتعنق لاقب ردهنسانعم كما دصقو ليم هغالتوا راوط هدننزو منم ( عنقلا ) | _
 | كلئو یرغوط هنیدروب و هنغاتب راوطو مترمل تلام اذا عبارلا بابلا نم اعنق |
 وع تلبقاو اهاوأل تلام اذا ثلاثلا بابلا نم اعنق لبالا تعنق لاق رد هنسانعم |_|

 كنق لاقب رد هنسانعم كلبا جورخ هغالتوا ولتط ندقالتوا روش هو دو اهلها ۳
 كن هب رقو كمولظو لا ىلا ضجلانم تحرخ اذا روب لا بابلا نم اعنق لبالا

 یس ۴ كناويحو ا ثنح اذا ة وادالا عنق لاقب رد هنسانعم قمروبق ین رغا ۳

 سیلو اهعرن عفترا اذا ةاشلا تعنق لاش رد هنسانعم كملکج یرغوط هننراق |
 هغالت وا ولئط ن دقالتوا ر وش هود By EAE اهعرض ق

 هدرلن وب ) عانقنسالاو ) هل رسک كنم ) عانفالا ( ردسا هک روند هغمقح

 تمنفتسا و.ةاشلا تعنقآ لاق رد هام كیلکج یرغولل ناف رک ترا
 عاذقاو ( اهنطب ىلا عفنرت اهفالخایلا عرضلا ةعنقم ةفان ] ثیدلا قو ثعنق یتعم

 | عنقا لاق رد هنسانعم قمارغ وا هر زود نال وا هدنغلارا هپ لهس یبا یتعب هعنق

 | لاقب رد هنسانعم قلث عناقو یضار هب هنسنرب یدآرب و ةعنقلا فداص اذا لجرلا
 هف رط ییا و هدنکوا یرزوک یک ییدتبا هد زا مایق هسکر و هاضرا اذا هعنقا

 عنقا لاقي ریلمعتسم هنسانعم قمروط بوکید ینشاب كر هيلا تافتلا و ليم اعطق

 ی وروسو هندن نيبال یا ایزاوم هفرط لعحو الاعشو انیع تفتلبال هبصن اذا هدأ

 هیهنسنرب یب هسکربو عتر هل اهمااذا معلا عنقا لاقب رد هنسانعمقمارغوا هغالتوا

 ۱ ٍیجججوا ی دبدض كنو هحوحا اذااالف مت لاقب رولوا دنصهلغلوا هنسانعمیلق جاتح
 Dla هدنزو هسنکم ) ةعنغملاو ( هدننزو زانم ) عنعملا ( رد هلتیسن هب انعم

 " عثقئام یهو ةعنقلاو عنفلاب تعنقن لاقب رونلوا ریبعت راج هکرونید هنسوتروآ شا
 رونید هنسونروا شاب كرلتروع یندوب هدننزو باتک ( عانقلا ) اهسآر ةأرملا هب

 لاقي روند هدیس یصی شلروا ندنغوبج امرخ و رول وا عسوا ند هعنقمو نکل
 ۱ هجا هک روند هنس هدرب كکرو و ؛ لضلا بسع نم قبطلایا عانقلاب ناو ا

a 



 نخ ورا و 21 عزانقلانع یہ مالسلا هيلع هلا ] ثیدلاقو حراشلا لاق نشت وا

 || لوق ىلع رونید هجرپ نالوا هدنشاب كن الغوا هعزتقو عضاوم هنم رتبو رعشلا
  رعشلا نم ةلص۱ یهو ةعزنق هسآرف كرت لاقب رونید هجاص شمازوا بورابق
 | هنس هچراب قلریاچ رادقمربو لاطورعشلا نم عفتراام یهوا یصلا سأریلع كرت
 : یرلب و راس 6 هدوک كشوقو ةرعم هعطقیا هعزبق الا هالکلافام لاقب روند

 | هنس انعم بجع روند هنقوص قریوقو رونید هنسهیق نالق هحرادقمر بودیک
 | قلاو كجو ند زوجو رونید هنمچرپ كنسنح یهبتو رونید هنکبیا كسورخو
 | ةزوجا نم مظع اوهام ةراجا نم یهو ةعزتقلب ءامر لاسقب رونید هش اط
 هنافا و یه اود عزانفو روند هنس هلوقم تک زن یرلةدراص هن رلشاب هرلتر وعو

 هلاهکم هدننزو ذغنق ( عزنق ) رونید هنبرلهیش كنتوا قجا دغبو روتلوا قالطا

 نشوکود هدننزو هجرحد( ةعزنقلا) ردیعسا كغاطرب ولهبت هجنرب ه دننیبنی رس
 | یذلاكیدلانمبرحاذآكیدلا عزنقلاقب رد هنسانعمقجاق ب ولوا ب والغم ندنعصح سو رخ

 | لحرلا عنق لاقب رد هنسانعم كفايدهلتنكسموللذل هدننزو عوجر( عونقلا )هلاقي
 هلغملوا هتسانعم قلوا .دنسرخو ینار هنتمسقو للذئو لئس اذا ثلاملا بابلانم اعونق

 | یک هدرتاصب اتو رج ه دارو كفل وم ےسقلاب یضر اذا نالف عنق لاقب ر ولوا دنص

 | ندتلا بابو دحم یراردصم هر زوا روک ذم هحو هدارو ارب ز ردفلاخ هنب رب رح

 عونف ندئلا باب نالوا هنسانعم لاوسو لذ ه دراصب نکل ردشلنا مس ر ق رهلوا

 | هحرک ردشلنا تک ه رزوا قلوا هعانق ندعبار باب نالوا هنسانعم هیسقلاب اضرو

 | نکل ردذلبا مسر ق رەلوا ندعبار باب یبهعانق هحمرکص رطس دنج ید هداروب

 | یاب كحراش هلکلبا تب هدنفایس كتا دورو یخد ندثلا باب ه رزوا دورسم هجو
 ۱ هللاب د وعنو ةعانقل» هللا لاسن ماعد نمو ردشلیا باکترا هحوحرم تغل ه رزوا

 ٠عوضخلا رقفلارمشو « عونقلا ىنغلا ربخ « لثلاقو للذنلاو لاؤسلا ىا عونفلانم
 | قمقج هرب كسکوب یسهلوقم غاطو ربابو رد هنسانعم هعسقلاب اضر عونق هډاروب

 لوقت ح راشلا لاق تدعص اذا ثلاثلا بابلانم اعونق لبالا تعنق لاقب رد هنبانعم

 | هک ر وند همدآ جدنا لاوئس هلتنکسمو لذ ( عناقلا ) هت ولع اذا لبج لا تعنق
 | دنسرخو یضار هننعسقو للذتم لئاس یا عناق لج ر لاقب رد ذ وخأم ندلوا یانعم |

 | ( ةعانقلا ) روند همدآ نالوا یضار هئتعسقو رونید هب یجاید یخدوب هدننزو رما

 | انعسق نح هلیع كفاق ( ناعتقلاو ) هلنیتصف ( عنفلاو ) هدننزو هحاعس
 els نجا و لافب رج :هنیناتعم قمل وا یار ۵ هه ۶ ناساوا نیبعت ندر 0
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۳۹۳ 

 روند هن راهو بید یا تاب ری ارش رک تاق ( نالا )و و
 یک نارفعز هل رهدیک هکر دم زوا ضایب عون رب هلبصف تنهرمه ( یعاغالا ) |

 ع نانلوا رکذ هدنبد كنغ روق امرخ ( عیمقتلا ) رولوا یراصیاص ||
 ا اا ة رسلا تع لاش رد هنسانعم قع وق یسهنسن ی راک دید 13

 قلآ بوج یتسهدب رنک ن دنا هنسن رب هدنن زو لعفت ( عمقتلا ) ۱

 نانلوا رکذ یرلک دید عغ راوطو هرابخ ذخا اذا "یشلا عمقت لاقي ردهنس انعم ۱

 لاش رونلوا ریبعت كیناکنیس هکر د هنس انعم قمن انب وا ینشاب نوا عفد یکنیس |"
 قم رونوا هج زکلای قلوا ريح و عمقلا بذو ا رح اذا راهلا عمقت |
 لوعفم ےسا ( عیقتلا ) هدحو سلجوا ريح اذا لجرلا عبقت لاب ردهنس انعم ||

 هسکر هدننزو لاعفنا ( عامقنالا ) رونید هنیرافادودو هنشاب كراوط هلیس هی |
 لخد اذا لحرلا عبقثا لاق رد هنسانعم قم ابق بوریک هنس هناخ نوحا تفلزک /

 رونبد هنغوجق كنسهناد یادغب هد هلبنس هدننزو ذغنق ( عبنقلا ) ایفخحسم تییلا
 | هدفنق ) ةعرنقلا ( روشد همدآ رودوو ردیدا كغاطرب هدنراید یسهليبق غو |

 | هدنزرط هالک هجوزوا یراکد یک هنبرلشاب كنبراقجوچ برعو ردیلنوم هدننزو ||
 لوقیلعرونید هنبراونروا شاب كجوک كرلبراق هکرد, هنسانعم هعینخورونید ۵هیقت |
 بونابق هدنسهناخ هسکر هدننزو هحرحد ( ةعبنقلا ) رونید هوت روانالوا هببشاکا |

 بوشیش یک مولط ندقلنغراطو یراوت اذا هتف لحرلا عبنقلاق ردهنسانعمكلزیک

 لعاف مسا ( عینقلا ) بضغلا نم فتا اذا نالف عبنق لاقي رد هنسانعم قهرابق | ۱

 ۱ ) شل ) هلطربم یا سرلا عبنقم لحر لاقب رونید همدآ یلشابویوس هلیس هيف ||"

 ےہ کک

 و عدم نیس دل 7

 لاش روند همدا نالوا ,قنغاط و ابق یافص هلیس هیت لعاف ساو هلیا هدلثم یا

 هغاسمروقو ثود هدننزو ذغنق ( عدنقلا ) اهسدتنماهیظعیا ةيحللا عثنقم لحر

 هدنن زو عدنق هلا همجعم 3 ( عذنقلا ) ثويد ىا عدنق وه لاش روند
 | ( عذانقلا ) رونلوا رکذ هکر دیفدارمو هدننزو هعزتق ( ةعدنقلا ) ردیف دارو

 | شحفو دبو یهاو دلایا عذ انقلا مہتباصا لاقب رونید هنافآو یهاود هلبیعف كفاق

 ( ةعزنقلا ) شحفلاو عیبقلا مالکلا یا عذانقلاب هامر لاقب رونید هرازوس ازسانو
 ۴ |( عزا ) بم تازو كفاق ( ةع زاقلاو ) هلی كن همم یازو فاق
 0۹ | شب هک هدننزو ذغنق ( عزنقلاو ) هدننزو ه دنح ( عزنفلاو ) هدننزو هحرژ
 1 ل ناخ زو عزانق یعج رونید هجاص نالوا هدنف ارطاو یلاوح كشاب ردنغل
 i ا هدناز یرهوح رد هیلصا یو ارز ردعق وموپ یرکذ لحم كن هدامو

 ر” شاپ عزاتقو رد اوص ريغ نکل ردشلیا تب هدنس هدام عزق هل اهذ

 دا و یبنزندنا هکر ونید هن هنبرلهیقب جاص نانلوا اقبا اجعاج هرکس دقدلوا



 ۱ ژ
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 ۱۳ سس سس

 اعقب هنیع تعغ لاش رد هنس انعم قلوا فيع زس رف یرون هلغلوا ضراع |
 اه رظن لقو شعوا مروو اهقوم مل دکوا رجاو اهقومدسف اذا عبارلا بابلا نم |

 لاقب ردن دبباعم هک رد هنس انعم قلوا نیناقو ابق یئاب یرکس كنغایا درآ كنآو
 قلوا نوف وب ندن رخآ یزیدرب كنآو هسأر ظلغ اذا سرغلا بوق ع عت

 هدزاغوب عفو یرحالا نع هیتکر یدحا تظلغ اذا سررفلا ع لاش رد هنس انعم |

 غاب ینحکر وا تكنکش وک هودو روند هرکیکمک كحوک هج موب نالوا هد هرهح ۱

 كمنو همانسقف یذحا اذا لیصفلا عة لاقب رد هنس انعم قسقلاق بورابق بويلغب |
 هحعقاذا ءاودلامغ لاق رد هنسانعم قع آ هزعآ قرەلوا فوفس ییاودو محشلا هیف |

 قمرقچ هلبا هنسن رتاسو هلببلوق ماخ ینسهلوقم زولنو بوچروچ شعثود هزوکو ||
 روبص ( عومقلا ) ماخاب جرختساف یذقلا اهیف عقواذا هنیع تعق لاقیردهنسانعم |

 نالوا یسهضراع عت هرزوا روکذمهجو هدنزوک هدننزو رجا ( عغالاو ) هدننزو ||
 رونیدهنآ نالوا نیلاق ندنرخآ یزیدرب مقاویک رجورجارولکم یعج رونید همدآ |
 لاقب رونیدهمدآ نالوا ویب ی زکجکپمک هجموبکیدید عق ندنسهرصحورداعق نم أ

 مقایا عقافنالاقرونہد هنو رت نالوا هج رک ایرغوط هف رطرو عمقلا ےظع یا عقا لحجر |

 میظعیا عقا بوقرع لاقب هلوا یرویس دیزا ندنداع هکرونید هنبریکس درآ كناو |
 روند هنآ نالوا نوغو ندنرخآ یزید رب یندوب ,هدن زو فنک (عمقلا) ةرالا ۱

 رونید هجکروا ویو مانسلامظع یا عخ ریعب لاقب رونید هبهود ولجک روا كوو |[
 كکرواو رثب هیف یا مه فرط لاقب روند هزوک ولهلویسو میظع یا عق مانس لاقب |
 كنهباد هدننزو هفب رش ( ةعيمقلا ) ب ويه یا مع سرف لاشب روند هناوبح |

 رولک باغ مج رولوا ققلاق یرقوب هکرونید هبیروب نالوا هدننایم ینلوق یکیا
 فبرش ( عیمقلا ) ردیتیاهن كنعوص قرب وف هک رونید هنحوا كغورب وقو

 ( ةعمقلا ) روند هنسب رقو ك راهرهم هغروکوا كنمکروا هود هدنننزو |
 هفرغ ( ةعمقلا ) ةعبن ىا ةع ةقان لاقب رونید هبهفا شیلسوک هدننزو هحرف |

 رود هنسهدب نک كلامو روند هغاب یرلفدرا-ص هب نغوب كفح راغد هدننزو

 صیصخ هنسهدب زک كنهود ینوب رلطعب و رد راج هلنیتعفو هلرعف كفاق هدنوب و
 ( عومفلا ) ردشلبا رارکت ىب هداموب فلم هل كفاق ر ولک مغ یجب رایدلیا

 یسهدب رک ندنجاو روهقم یا عومقم لح ر لاقب رد هنسانعم روهقمو بولغم
 .  هرایخ ذخا اذا عومقم لبا لاقب روند هنسیروس هود شالوا زارفاو ذخا بولیصم

 | كفاق ( عمقلا ) ضم یا عومقم لجر لاش رونید همدآ شلوا التماو همخو
 || هدنزرط ابرهک هدنبد كنسهناد امرخ هدرلنو هدننزو بنع ( عمفلاو ) هلل رسک

  _هیفوخ نلیفوص هترغا كباق قجهنلوا عضو یسهلوقم نهدو روند هلوب قشباب
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 ۳ روید



 ٠ عه لاقب ردهنسانعم كلبا فرص ندندصقمو ههحو یدارو اعغ هسآرق مضواذا
 برض اذا هعق لاقت رد هنسانعم قمروا هنشاب كمداربو هدیرباع هفرص اذا انالف

 ینعسق تواو لخد اذا *یشلا یف عع لاق ردهنس انعم كمریک هرجا هنسنرو هسا |

 . هدراذا تابنلا دربلا عع لاقب رد هنس انعم كمردنيس بوردصب هلغلاج قوغوص و
 | اعلاف ام ع لاش رد هنس انعم تكمعا هل دش ین ورشم نالوا هدیاقو هقرحاو ۱ ۱

 ردهنسانعم كعك بوباق ندزغو ناه نزعت وب بورمشمو اددش ابرمشهرش اذا " 
 هننزوس كمدآر ععسلا عقو عرح وبغب ارم قلحملاف ماذا بارشلا مغ لاش |

 4تصنااذا نالفل هععسمغ لاق ردنرابع ندکملکید بوئوط قلوق قرهلوا شوجن | "

 | عضو رل هنسن یکنهدو بالک هنس هلوقم نادبالک هلکنآ هکرونید هب ینوخ مقو لا "
 | هيف بصنب ءانالا غیلع عضوبام وهو ممقلا هيلع لعج لاقب راروق هنبزغآ نکردبا |
 | هیق كنامرخ هکر وند ههنسن قشباب یکلو هدندكنسهناد ام رخو هربغو نهدلا ۱

 | (عاققالا ) ةمضلایاعهقلا ینذخالوقت ردهنسانعمهالتماو همخت عقو ردهدنلزنم یجاتو |
 ءافسلاقام عفا لاقب ردهنسانعم كمحصا یروپس ییورشمنالواهدناق هدننزو لاعتفا

 لا رد هنس انعم كمعا بولا هرغا ینرغا كم ولطو ادددش ابرش هرسش اذا ۱

 هراتخااذا "یثلا ما لاقب ردهنسانعم كلیا رایتخا یهنسنربو هعبنقااذا ءافسلا عققا

 هعقا لاق ردهنسانعم كلبا روهقمو لبلذ ییهسکرب هبرسک كنزمه ( عاقالا ) ا
 عقالاش رددنسانعم كن بوق[ ندرغو نزسففقنو هنسنرو هللذو هرهقاذا

 ب ویلغب غاب یجکروا تكنکش وک هودو ع رج ریفب ارم قلطاق ماذا بارشلا
 مهد هيف كم و هم انس ىف یذحا اذا لیصفلا عقا لاش رد هنس انعم كموس ۳

 علط یا هنعغا لوقت رد هنس انعم كمردنود وربک یدا نلک هقج یا-هکانو |
 ۱ هک را هکنس یروبس نالوا رببعت زایوا هات ایف ) ةعمقلا ( هند درف ىلع ۳

 سایق ريغ روذک عماقم یمج رل ردبا جازت بوشوا هرلوهاو رلهود هدرلنوک یسا |
 بکرت بابذلایا ةعمقلا هنع بذ لاقب ېک حم المو علو هب اشمو هبش هرزوا
 او ىا هنعغ ىلع بر لاق روند هشاب ورطا دنشا اذا *ابظلاو لبالا

 ردیدآ _ نصح رب هدنع هعخو هلنیتصف رد عت یعج كرلن و رونید هنس هپ كعکرواو

 هلنینعف ) ععقلا ( ددم هدنسهدام قدنخ ردیبقل دلرضمن سابلا نن ریعو "

 لاقب رونلوا ریبعت قر اسوب هک رونید هبهنسن نیروک هدنلکش نامطوزون هداوه

 ىلع هنحوا كفلت روغوب هدزغوبو ءاعسلاق روث جاجعلاکوهو ءامساف عمقلا اذهام
 هد زوکو ردن رابع ندارج تكحهربک سفن هرکح قآ هک روند هنشاب موغو لوق ۱

 A یراکیب كزوک لوق ىلع رونید هرلیلوبس هدرخ ناقج هدنرلبید كېرک
 ش۴ هزوک دوخای قلوا لوکموک بوشیشیآ تنیراکب روک دواب قلوا در



 :ندرب و رونید هیابق یربا عقاو هدر قشموب و زود هدننزو ةمامن ( ةع الغلا )
 | .هبنح هدننز و نامر ( عالقلا ) روتید هکسکو هشاط نالوا رولیتا بولپ راب وق |

 | ( عالقالا ) رولوا فلع رارب كب هراوط یسپ روقو یسهزات هکردنابت رب ندنعاونا

 | وربک ندشیا رب ردیپم ردصم که مارکت ( علقلاو ) هلي رسک كن هز
 ۳ نععلقا لاق رولوا شما عاق ندنآ یتسفن هکرد هنسانعم كما تغارف بوروط

 | ر دلمعتسم هنسانعم قلشو یج یدآ موجو هنع فک اذا اعلقمو اعالقا مالا |

 ردهنسانعم كمریک هنسهن رک عبر ندنسهنرک ی هودوهتکرتاذایما هنع تعلقا لاقب |

 | عاب را یلا هاننانم تحرخ اذا لبالا تعلقا لاقب یدنلوا ناب هدنس هدام عب رو یت

 | ةنيفسلاعلقا لاق ردقحهلوا قججا یتنکلپ ا قمردلاق ینکلب تکو
 | ( ةعلاقلا) ةعلق ىب اذا نالف علفا لاقن رد هنسانعم قاب هعلقو اهعارش عفر اذا
 ۲ ی واو وات وا ندنو هعلاقلا ضرغ ةامرلا نيب رد هلعافم ندعلق هدشزو هلاقم

 ا هکرولوا یس هحرد لوا كرلهناشن قحهنلوا یر هکرونلوا قالطا هنناشن قوا لوش

 | هیلوا جاتحم هکمردنوس بوکح كب تلا هدکدتنا یعر اکا یار هلغاوا بیرق هضرا

 بوبوق هدنرلنزو مهردو جرب ز ( مقلغلا ( ردندنرلعاضوا برع ةامر
 واب راپ

 روشلواریبعت یلاوت رومد هلغن رخ هکر وی ةنلا ون زومدو روید هغعلب یروف نالوا

 هنالک لاقب ردن رابع ندن رلهدرخ نالوا ناشیرب هدنیح ییدنلعکج بواد رد نق رود

 || دیدخا نم قرقنام كلذکو ققشتیو نیطلا نم قلفتیاموهو مفانلانع ةديعب عغلقلاك |

 زا هبیغابیو هکوب شفلساب و ا تور هدننزو جرحدم ( عفلقلا ) عبط اذا
 ندقاریط راتنما هدننزو هجر ز ( ةعفلقلا ) حلق یا عغلقم فوص لاقب رونید |

 هرزوا یسیرد كيهودو رونید هب هرک نانلی صوب بومو ندر نکرفح بواد راپ ۱

 روند هسان لاذرا هدننزو هعب وز(ةعلقلا رونبهوافندناروهظ یک قوبق هراب هراب

 باوروا یشاب یک دالح كن هسکر ر ولوا ردصم هعلفو ةلغس یا ةعإق مه لاقب

 كابا شارت نبلادنعو هردناف هبرمض اذا هبار عاق لاقب رد هنسانعم كمر وشود

 هغ اموح رومد هدننزو هسنکم ) ةعمقمل ا ( هقاحاذا ةسأر علق لاق رد هنس انعم

 هلکنآ هکردنلآ رومدرب یرکایجوا یکناکوج لوقلعراربدزرک هدیسراف هکرونید

 ةعبع ابعت لاقب رلرروا هنشاب اجعاجنوحما قشللوقهنوا یرب یف رلنلوا راوس لیف

 ریبعت هقیوطو نافط زوبو لیفلا سأر هب برضب نجحاکوا دیدحنم دولا یا
 رولک معاشم یمج رارروا هنشاب كمدا هلکنآ هک رونبد هثلا ندح اغا رونلوا

 ثلاثلا بابلانم اعغ هعقلاقب ردهنسانعم قعروا هلباهعمقع هدننزو عج ( ممقلا ) |
  هرهق اذا االف عع لاقب ردلمعتسم هنس انعم كلبا روهقمو لیلذو ةعمقلاب هبرضاذا

 ۱ تطولا مخ لاقب رد متین انعم قوق ففوخ هنن رغا تكباق قح ه دیقآ هنسنو هالذو
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 ردهعلقفیمج روند هنب راه طناجد درخ هرلنابوحو روند هنوز نعو هنسانعم

 یموبو یربا یس هين و مادناو یراقایا هدننزو ردیح ( علیقلا ) هدشزو هبنع
 هدنزودادش ( عالقلا ) ماوقلاو نیلحرلا ةمح2ایا علبق یه لاق رونید هتزوع

 هب یجوص نفکو هنسانعم داوق روند هکنوزپو هنسانعم باذک رونید هب یجالی |

 یطب اط رهشو یشاب وصو بستحم ناشیراق هراشیا كلکبو هنسانعم شابن رونید
 عالق لحر لاش روتید هزاغو هنسانعم یطرش رونید هئس هل وقم یجکرک و
 ( ةعالقلا ) رد روصتم یسانعم علق هدنر ره كرلنوب لطابلاب ناطلسلاىلا عاسیا
 اهع ارش یا ةنیفسلا ةعالق اوعفر لاش روند هننکلب یک یخدو هدننزو هانک

 عاقلحر لاش رونید هبیثک نالوا یوق هدنصوصخ كروب هلی كفاق ( علقلا )
 هتفصق هنمو رونید هکعرو قر هربدلاق هح هدایز ندرب یغایاو یشلا یوفلا يا
 اذيا فتککو كي ابو مضلاب یور [ اعلق لاز لازاذا ] مالسلاو ةالصلا هيلع
 مانا رخف ینعب امعتنو "ایتخا یشع نکال انناب اعفر ضرالانم هیلحر عفر ناک یثع

 كن وضو زا با. یدبا رل ردبا عضو ولتوقو بورب دلاق ولتوق هڪ ىدا |

 هد ر و یدبا رازیرو یک یرلکد روب كر هبیروس ینرلقایا براقنم یر هوطخ ||
 | هسانعم لزع هلی كفاق ( ةعلقلا ) رول وا فصو هروک هتیاور یهدننزو فتک |

 ۱ هننایلوا را رق ۲ ماد لوق ىلع رود هلام یی راعو ها نع یا هتعلق نما لاق ردععا ۱

 بویلوا روا با هموجهو هج الصا هک روند همدا نویزو فیعط لوشو رونید
 لاوز دعاق و "هوتم ر دید دبه شراب وق ندحاغا و هیلوا رادبات هدن رک

 نط وت نزن رارید ةعلذ لزنم انلزنم راب رع هلذلوا نعضتم یتسانعم تابت مدعو "
 1 ید هدا ز و و هل ص هدن ویو راردىا هدارا ییسانعم ردلکدرب تكح هدیا نکعو

 تلحر ندا د وحاب نر دادام یسانعمززملوا كلام هرو لزم دوخای ردلمعتسم

 ساح وه كالذک رد هد قوم زروبطب یتقو لاح راو لوح نکل ردراکرد نلوحو

 هحو ییا هد وب هوا جاتع هغهقلاق هلاعفد هدیا یحاص هک سلاح لوش رود ةعلق

 بوغاق هلکلک رلمدآ و زرع نددنک نکرروتوا سلع بڃاص هکردوب یرب ردلقحم

 هنیرب هلبتهح تیلبحو عقو هکردوب ی رو هلوا امارک اوبو هديا اضتقا تكمشکدو

 عالقنا راد یا ةعلق راد اندلا برعلا لوفثو هلوا رطضم هغغرونوا یرلمدآ نالک

 هفعلاب لوش هدننزو بارغ ( عالفلا ) ةلحر ىلع یا ةعلق ىلع وه نولوقپ و"

 كح هديا روهظ بوراپ یرب راتنمو هلوا رالتج بولیراپ هدکدلکچ ییوص هکرونید
 | ثداح هد یغاو روشلوا تلالد ه رواتمم هلکزا هک نوید هبه رک ناقلق بوموت هدنق ۷

 رونید هفلوا اله بولیقی ةاجف نکرروط ماشو خاص هودو ردیدا ضرر رولوا
 aaa جا

 | را رسا یشم قرمز ذ یرقو یک کرک ندر, ینرلف ایا یرلترمضح مالسلاهیلع



 رد هدنراید سلدنا ( مالسلا دبع ةعلق ) رد هدنس هکنوا هیقب رفا ( لیوط یا

 رب رب لابج ( داج نب ةعلق ) ردیوسنم هباروا یعلقلا دعس نب میهاربا ندنیئدع
 | رصنب ( بصح ةعلق ) ردعقاو هرزوا تارف رهن ( مج لق ) ردعقاو هدنیمز |
 | ةعلق.الاح هکرد هدنب رف تارفلا ةرثب ( مورلا ٌهعلق ) رد هداراید سلدنا هدننزو |

 f نابوق دوخاب نالي ربآ ند هنسنرب هدنزو هعطق ( ةعلقلا ) رونلوا قالطا نيلسملا |[
 | (هعیلق ) ةقشیا هنم ةعلق هذه لاق هدننزو بنع رولک علقیعچ رونید هبهجراپ
 | ودیدآ هب رقرب هدنسهکلوا نی رح و ردیدا مصومر هدنفرط زاجح هدننزو نیهج

 | ايق هج هقشب و كويب لوش هلناعف ( ةعلقلا ) ردیدا عنصومرپ هدنساضق دادنب و
 هلوا راوشد تیاغب قمقجاک او هلو شم وق بولی ربا ندغاط هکرونید هنسهچراب

 بنع رولک علقو هلی رسک كفاق ر ولک عالق یعجب روند هشاط یربا كب لوق ىلع
 تنيزوب اوه لوق ىلع رونید هنسهچراب باح ننپ روک ېک غاط هداوهو هدننزو |

 حج هک هلتبتصف رد علق یعجج كنوب رونید هب هباصس شهالباق ب ونط یتفرط رب

 زسفیرعت فرحو ردیدآ عضومرب و رونید هبهفا یرموب ولهثج یریاو رد یساج
 رلحق العا کا هکر دعنصوم رب هد هبداب هلناعف ) ةعلقلا جرم ( ردیدا عضومرب هن

 رب هد هجغاشا ندقارع ناولح لوق ىلع ربذورعم هیعلق فويس روتلوا تبست
 ر وبص ( عولقلا ) رکذیساک رد هلنبتعف هکیک عاق رولوا ردصم هعلقو رد هیرق
 یشیرک هکرونید هبای لوشو رونید ههقا یرعوب ولهنج یربا یغدو هدننزو
 س وق لاقب هلی كفاق رولک علق یعجج هلوا رود هنسرت هلغلوا] كشوک هدکدلکح
 یک قلع رونید هناق شعثوب وا هل نیتعف ( علقلا ) تبلقنا ایبف عزا اذا عولق

 ییداسکكنهةصیاورونبد هرلواق نایلواق هدنزرط قوبق لوو هدنسهدوک كزویاو

 روناج نالوا هدنرلتلا كرلابقو اهعالقا نمزیا هاج علق ینءاج لوقن ردیعسا كنقو
 قعاق هئوا یرب بویمروط هدرایوک كبکار رولواردصم علقو رونید هني رلکلد
 عبارلابابلانم ةعلقو اعلقبک ارلاعلق لاق رونلوا ریبعتیشرونوا یرصکبهکرد هنسانعم

 | قاط هنوایرب بویلوارادبابیرلقایاكنهسک نانوطشروک كلذکجرم-لایءتبث ماذا
 5 مهفیزوس یثان ندندالبو عارملادنع همدق ثش ماذا عراصلا عاق لاقي ردهنسانمم

 ] رثكا ةدالب مالكلا مهف مل اذا لحرلاعلق لاقب رد هنسانعم كلبا كل دنک بويعا

 | نالوا باوص نکل ردمواس م ہرزوا تاغل فالتخا هلیظفلوا رلانعموب هدرا هنس |
 ] (ةعلقلاو) هدننزو فنک (علقلاو) هلدرمک كناَ (ملقلا) ردصوصخم یانعم یربره

 | ( عالفلاو ) هدنن زو هربق ( ةعلقلاو ) هدننزو هرم ( ةءلقلاو ) هدننزو هفرط |

 | زوسو هب یحذروک نایئوطرب یغایاو هبک ار نایم روط هدربا توک هدننزو دادش
 عارش رونبد هننکلب یکه ل رسک كفاق علقو رونیدهمدآ نهذ دنکو هدیلب ن لک ۱
 وب اس هویت ۶ هی اب |



 هدنقح هنسن قحهلوا فزرصتم رانخم و ءاشب امفیک بولوا هدنکلم كنهسکر رویم

 روند هنب رلکنلک كج وک كحل ہراب شاط كنيح راوید علقو ر ودنلوا ب رض |
 قالطایعلف ه الف دبا روهظیالقالعاووبا ینعیدیحصاصر -ندن آهک ردیسا ندعمر و |
 هکمرویلاص هتصءایمداناتوط هتصیا علقو ردشلواهدنلزنم لع هك رەديك هکردهلتبسن اکا |
 | هاجنم ملفق هتکرت لوقت ردنتغل هلنیتصفو یرسک .كفاق هدنون ردسا هکرونید ||
 هلزع اذا الالف یناولا علق لاقي ردلمعتسم هنسانعم كلا لزععلقو اهنم عالفاق یا |

 هعلق لاثب رد هنسانعم قمرپ وق بوکج ندنکوک یبهنسنرپ یغدوب ( عیلقتلا ) |
 هعلتقا .لاغ رد هنسانعم قمر وق دوب ه دنن زو لاعتفا ( عالبقالا ) هعلق ىع

 بوباق یب هنسنرب و علقاف هعلق لاق رولوا مزال هنسانعم قوق هتسنرو هعلق ینغع ۱

 لعفت ( ماقتلاو ) ( عالقنالا ) هبلتسا اذا هعلتفا لاقب ردلمعتسم هنسانعهقل آ زا
 علقتو علقاف هعلق لاق رد هنسانعم قمراب وق ندنکوک هنسنر هدرانو هدننزو

 هان ىلع ريمالا ماق لاق رونلوا قالطا هب یلاوو رکاح نالوا ل وزعم ( عولقلا ) |

 | روند هلآ نالوا یسهناشنو هرئاد یرلکدید علاقو لوزعم یا عولقم وهف لوهحا | 3

 هرئاد ندب ون لوث( علاقلا ) ملاقلا ة راد هيف تناك اذا عولقم سرف لاق زا
 ۱ هورکم هدنس ناس رف رولوا هدنرب نالک یلکت هدنترص كن آ ضعب هکروید هب هناشنو ر

 هلا هدالص ی ربلغوا كن هفلیوخ نب ورع هلیسهینب هینش ( ناعلقلا ) ر ونلوا دع |
 دوب ردتفل هلناحفو هدننزو هرم ( ةعلقلا ) ردندریمن ونب رونلوا قالطا هص رمش / ۱

 هل رسک كفاف رد عالف یعچ روند هب هطناج یرلکدتا عضو تاوداو داز كرلنابوج 8

 یدنلوامسرهرزوا یبئرت كحراش هلکمللا شیو شت هداروب فلؤم هدنن زو هبنع ردهعلقو | "

 امرخ ل وق ېلع روند هنادف نالي روق ندنند كنحاغا امرخ هدننزو هرم هعلقو |
 زا غاطو رونید هب هجرا شاسک ندیکرواو روند هجاغا شلرآ ندنبد كنجاقا

 هعلق ځد هدرعاسل الا رونید هراصحو نصح نیتمو عینمو برص شلپای هدنشاب 1

 كحراش رولک عولقو هلبرسک كفاف رولک عالق یعجج ردزناج هد هلیصف كمال روند || ا
 نصحلا یهو ةعلقلاب اونصح لاقب رد ذوخأم ندنسانعم مظع باصس هروک هناا _

 اک ایلدعم یراکدید یالق رلضعب ردیدا هدلب رب هدناتسدنه هعلقو لبجملا ىلع عینلا

 اک | هیعلق فویس هلغلباب نلعلقالعا هد هدلب لواو رلیدند ر دشغد یلق هلتتسن
 ردبلوق هترلطعب يسن اکا كيالف ردیسا تیالورب هدنبب هکلوا سلدناو ردنونم

 هدسل دنا هدننزو باحس هليا هدحوم یاب ( حابار ةعلق ) ردیدآ مصومرب هدنه و _
 ! عقاو هدندحرس یی هدنرغث نعشد رد هدسلدنا یخدوب ( بوبا ةعلق ) رد هعلقرپ _

 زا هدنب رق نورزاک هلیصف كيج ( صجلا ةعلق ) رونید ۍرغث هدنبسن هکوب هلغل وا
 [ ةعلق ) رد هعلقرب هدنبرف *اديص ( نسخلاوبا ةعلق ) رد هعلق رب هدنساضق ناجرا ۹
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 هکرونبد همدآ ولهرهج لزق لوش هدننزو یعافر ( یعافقنا ) عباصالا ابب برضت

 رجایا یعافق لح رلاق هلوا رالواق قوبق قوبقیسیرد كنور ندنندش كنغللزق
 یتسهلک رجاهکرولواهنسانعم یعاقف هدهفیعض تغلښضعب یعافقوءهرج:دشل هفنارمشقتب

 یلامهدننزّو دادش(عافقلا) دیدشیایعاقفویعافق رجالاقب رونلوادا رب انوجا ادیکأت |
 ناکاازاهلالعافقوهلاق روند هسک ان نالوارما قافناو نمیفالصا بدیاراخداو ظفحاعاد |

 |[ هکردبساتلعولردرب هدننزو نامر ( عاغقلاو ) هدننزوبارغ ( عاغقلا ) هقفبا
 | تغل هدنو رکا یرغوط هفرطرب ینراقابا بولوا ضراع هنب راقایا كنمسق نوبق
  ردهرزوا سابق ربغ یو رولوا هدنزو بارع تلع ءامسا ارز رد هرزوا سابقلوا
 قشرو ییه هک ردیسا توارب هدننزو نامر عافقو ردرتکا روح نزو نکل

 ناقسد *ابطالا نیب هک رونید بلکلا فک هنسپ روق رولوا ولتبالص یک زونبوو
 شلزود ندن دیرح امرخهدنن زو هنامر ( ةعافقلا ) ردقح هلوا توا یرلکدد

 ( عفقلا ) رلردبا ديص هلغم روا بونآ هنعسق شوق هلکنآ هک ردتن آ رب والاتج ۽
 نیدیلا عفقم لحر لاقي هنمو رونید هب هنسن شع۶ روو شازوب هدننزو م

 ردندنیعبات عفقلان ناورع ردنداعسا عفقمو ردهسكشملزوب ىرللا ینعی امهجشنمیا
 دوحاپ هزور .یعسا ردند اغلب قراعمو ءاععف ریهاشم عفقلا نب هل دبع نب دعواو

 هدق دلوامالسا بایفرش هدعب یدیاندم انا رافک هک یدیا ساسح دادن هبذاد

 جاجح ینردب یدلوا یتکم هلا و رع وا و موسوم هللا هلا دبع
 .( عیفقتلا ) یدشل وا بقلم هللا عفقم ندنکی دل زوب یر وق هلکلبا برض

 اذه عفت ل وقت رد هئس انعم كلبا ظفح و عض و هرجا باقا رب ېب هنیسنرپ

 عغقنا لاقت رد هنس انعم عانتما ( عافقن ال ) هع وا یا مالا ةغيص ىلع

 رد هنس انعم كمل زو بوشی رو هدنن زو لفت ) عفقتلا ( منتما اذا هنع

 بعلر صوصحم هبرع هدننزو لج رفس ( عبولق ) ضبقت اذا یشلا عفقن لاقب
 لوق ىلع قمریوق بوکج ندنکوک ییهنسنر هدننزو عنم ( علقلا ) ردیعما
 هعزتنا اذا ثلاثلا بابلا نم اعلق هعلق لاق رد هنسانعم قم را هفرطر ندير

 | هني راهطااح هدنزرط هب روط كرانابوچ علقو هعض وم نع هل وحوا هلصانم

 ۳ عضو یتاودا Ê وقم بباو هت قصلغب ینرلهع كنهقاو ینداز هنا هکر وند

 | + یمافق یتسع » لثلا هنموهدننزو سافا رد حقا ایت ید عوق ی را
 1 ۱ مغرب هدنناپ كنس روس جی گرد a it بیذاکا
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 رونلشیا ندنغاربب امرخ هکرونید هفرظ هنوکرب زسبلوق هدنزرط لببنز هدننزو |"

 | صوصخم یمرکدرب دوخاب رونید هنبدپس امرخ لوق ىلع ردقجهلوا نمکیدید هفوک ||"
 | ةعفق هعم لاقب رلردبا عنو بوروشود مویم یسلوقم امرح اکا هکردیسا تبس |

 | بطرلا اهبف ینتج ةريدتسسموا رفلا ةلح وا ةورع الب سوخنم لی زاك یهو ||"
 ا نانلوا رییعت بیلود ف رحم بالود ه دنسهرصعم ناغلربش ینعب هبهراود لوشو هوحصو |
 | یرکد كوب كلوب نکل بولوا هدنلکش یداغروحوب یک هنیعب هکروید هثبش ||

 | بوغی هنب رزوا كنپ رب ی رب یععوص شهوکوا رلنراقج ناغل ریش هلفلوا یشاط |
 ب وزیص ندنآ یاب هلغم ردصب ك رءهریدنود هلاوبح یک ییالود هحغاب یثاط لوا |
 | لاقب هلیرسهک كفاق رد عافق یعج ردبا نالیس ۵هنکت نالوا هدنکوا ندنغولوا |
 | نوعطلا سما نوناهدلا اهیف لعج ىلا ةراودلا یهو ةعفقلا سلا نهد جرخا |

 | ناقلف ءدنن زو عفن ( عفقلا ) نهدلا اهنم لیسی قح شعب ىلع اهنصعب عضب مث |
 [ راصح هک رونید هبهنسنرب كحهنل بس شازود ندهتشو ندحاغا هدنزرط |

 | هند راصح ءلرهنلربس هلکنا ی رارادرکح ءلرکسع نالوا هد هرشط هدنکنح

 | وهو اعفق نصلا برحف اولع لاقب ردقحهلوا یسولردر كنهبابد رلردا مع
 | ردصم عففو نوصلا ىلا براق هب نوشم لاجرلا هتحع لخدب بشخنم ةنح |

 | هنرض اذا ثلاثلا بابلانم اعغق هعفق لاق هنسانعم قمروا همدآ رب هللا هعغقم رولوا
 | هدننزو ءارعع ( ءاعفقلا ) هعنماذا هنع هعفق لاقب ردهنسانعم كما عنمو ةعفتلاب ||

  هدنزرط شم یک یسهقلح متاخ هک ردرصثرب لوق ىلع ردیدآ تابن فیعنص عونوب

 | زعثواف هنپ رپ یرب یرلج وا تیاهن بولوا هقلح هقلح ادتا رولوا یرهنسن " 

 | شتآ رولوا فصو هغل وق لوش هءاعفقو رولیکود رلهفلح لوا «دقدب روق | _
 | اهناک ءاعغق نذا لا هلوا ق روبق شمل زوب یرغوط هنسیغاشا یک شغقوط |

 | هغایا نالوا کوب یرغوط هننابط یرلقمرپ و اهلغسا ىلا اهالعانم توزتف ران اهتباصا

 | قاوق هلنیتهف ( عفقلا ) مدقلا ىلا اهعباصا تدن را اذا ءاعفق لحر لاقب روتبد
 | عبارلا بابلانم اعغق نذالا تعفذ لاقب ردهنسانعم قلوا قروبق هرزوا روك ذم هجو
 | قين ىا عفقق سانلا لاقب رد هنسانعم تخو تجزو هقب اضمعفقو ءاعفق تناك اذا 1

 | رونید هب وشک یلقلوق قرویق هرزوا روکذم هجو هدننزو رجا ( عفقالا ) بصاو
 | رود یرغوط هننابط یرلقمرپ كنب رلقایاو ءاعغق هنذا تناک ادا عفقا لحر لاقب

 | یغاشا یتشاب اعادو همدقیا ةدنرع هلحرعباصا تناک اذا عفقا لحر لاقبرونید هئالوا

 | هد ربخا یانعم هلا عفقا هدننزو ثدح ( عفقلا ) رونید همدآ ناقب هرب بوئوط
 | هدننزو هسنکما( ةعفقلا ) ادبا هسأر سکتمیا عفقموعفقا لجر لاقب ردفدارع
 | ةبذخ یهو ةعفقلابهبرضلاقب رارروا هراقمرپ هلکنآ هک رونیدهدحاغا همکشا لوش
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 لوقتو تاصاذا حالسلا عقعق لقي رونلوا ريبعت قما دشغق هک ر دهباکح ینس هزاوآ |

 هنبر ی رب رلشید هلیلسح كلا لکا هللدش یهنسنرو هنوصیا هحالس ةعقعخ تع

 اهعقو ةدشل فیرص یا ةعقعق هنانسال ععست لاقي رد هنس انعم قمادرجف بونقوط |

 قم ادشفق هلکیرح ېب هنسن كيویروق یس هلوقم دغاکو نیشیمو نوکو لکالاف
 راد رقکسا یروق نوا كنآ ینعی * نانشلاب هل عقعقبام « لثلاهنمو رد هنس انعم |

 : ییس هلوقم هب رقو مولط یروق نوجا جی یهود رابرع زمنا دشغق رایردو
 ۱[ تداوح هلفلوا بلقلا یوقو ريلد موقرم لثم رلردبا فیوخم هلتب وصتو كيرح
 هک نایلوا شدخ*و رثأتم اعطق ندضراوع نالوا ساسا ییویهاو اصوصخندمایا
 ۱ لاقي ردهنس انعم كلبا درطوبد عق عق ییعسق زوکوا هعقعقو رونلوا برض هدنقح

 ۱ كلیاكب رح هئوا یرب هدننویوا راق ینرلقوا راقو مق مق لاقف هدرطاذا روثلا عقعق

 یرغوط هتسرپو سیل اقفاهااجا اذاحادقلا مقعقلاقی ردم زتسم ییوصتهکر دهنسانعم
 | ناتلفو دعرو ابف به ذ اذا ضرالاق عقعق لاش ردهنسانعم كمك بولیکح

 رکذ یساک رد هیانک ندلاحرا دمعلا ةعقعقو رد هباکح یغد ندننوص كنس هلوقم
 ندنس وتاروک دعر ندا روهظ یپردیپ ردیعج كنهقعف هلیصف كفاق ( عقاعقلا )

  هدننزو لزلزت ( عفعقتلا ) هئوص باتت یا دعرلا عقاعق انتشهد لاقی رد هباکح
 | دمعلا عقهقشو ك رصو برطضا اذا ینلا عفعقت لاش رد هنس انعم قم الغرا

 هلیثبسانم قوا علقو كیرح یرلکرید كرل رداچردهانک ندلاعتراو لقن هفرطرپ |
 | عقعقتب مق زم ءلئملا هنمو اولح را اذا تقعقنو مهد ۴ع تعقعق لاق یک دمعلا ةعقعق |

 رشلا ھن عقو او راقنو اوعقجا اذا هانعموا عاقجا دعب قارتفا نم دیالیا + هدع

 ینعب راشتن الاو لاوزلا ض رعم وهف مالا قاسناو ددعلا ةرثكب طبغ نموا اوقرغتف
 عاقجا دارم ردراک رد یاوا عقعفتم یسهی> نوتس هدقدلوا بابسالا مت هسکرب ۱

 | بویوا لیوط ثکم هدلحمرب هلیببس عاقجا رولوا اور ق ارتفا هتبلا هدنبقع |
  یربسان دوخای رولوا مقعقتم هی نوتس هتبلا هلربسح یرلکدشکد دروب ییردیپ |
 ۲ عیتنسم یروشو رش بوشد فالتخا هند رلنب انداع هدکدلیااد تیعچو برقن هنرب ۱

 هنر هدتداعقلواهدادرسهلاوز كلاکر هدوخای ردکءدرولوا یدومهن راقارتفا هلذلوا

 | رولوا یهتنمو رحم هلا و زض رعم یساوا میام یناماسو زاسو مظتنم. یلاح تمدآرب ینبم |
  هلیسهبن لوعفممیسا( مقعقتلا ) رونلوادا ریاهدنرپ كرلعقوموب فالتخالایلعسپ دکید
 ا همادقاو دج راندا كولسو "ریس اکا هلغاوا دیعب كب هکرونلوا قالطا هلو لوش
 . لاعت هلا مصق یک ی رللوب یهتنم .هنخشم ندنم زالم كنيبسر *الع راهلوا جانحم
 | كنافو كفاق ( ةع زنغغلا ) دحلا ىلا رئاساا جانص دعب یا عفعقتم قي رط لاش |
 | هرم ( ةعففلا ) ادح ةريصق یا 7هزنفق ةأرما لاقب رود هتروع هحوح هلیحف |

| 
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 هلتبسانم و رونید هرلهنسن شلسک هکردیعج كنهعوطقم ( تاعوطقلا ) ايش

 | لیلا تاج هدرب كجد رلیدلک بوششوق هلتعرس هجندرا كنیرپ یرب رایراوس
 | كنهمطق هلنیتعف ( عطقلا ) هنسانعم ضعب رثا ف اهضعب اعارس رارید تاعوطقم _

 هکه تن روئید هنسهبش یوضع نالف هدنرب كيسک كمدآ شلسک یا هکردیعج |

 | لاقب رونید هيك نالوا جرعطاق عبطلاب هدننزو درص ( عطقلا ) یدنلوا رکذ"
 نالوا زرفم ردهدننزو هفرغ هک ر دعج ندنظفلهعطقو هچرل عطاق یا عطق نالف
 بارغ ( عاعفلاو ) هیددشت كنيعو یعض كفاق ( عقلا ) رونید هنسهعطق ضرا

 ( عاعقالا ) ةرارلا دیدش ىا عاعقو عق ءام لاش رونید هبوص یعآ كي «دننزو 1
 ردهة انعم قع اتص هب وص ییا نانلوا رکذ نکر دیا رفح ويف هلبرسک كنه رهه 1

 لوش هدننزو راثرث ( عاقعقلا ) عاعق ءام ىلع اومج#ف اورفح اذا موفلا عقا لاقي |

 لجر لاقب هلوا رولیدیشیایسیدرتچ كنيرارب قانیوا كنغایا نکرروبهکرونید همدآ ||
 هباج یجدهرتد و رونید هیامرخ یروق و عقعقن هیلحر لصافل عم یشم اذا عاقعق ||
 لوشو ضفانلا ىلا یا عاقعقلا هذخا لاق رونلوا ریبعت هتصیا هکرونلوا قالطا |

 هرارزن دبعم نب عاقعقودردح یبا نب عاقعف ردندلاج ز "سا و ی ۳ رنک ۱ هنهفوک ندهماب عافعقو هلوا رولوا كولس ولتقشم هلغلوا پرمص هکرونید هقبرط ||

 یاب كحراش ردلثم برض ینرواحم نسح ردندنیمبا روش نب عافعقو ردرلیاهم |
 نوع هرلندبا اطعتسا و دصق هنسیدنکو هراثلوا هدنتس یدنا مرک تیاغب هرزوا ۱

 تنلصافمكنغابا نکرروب دوب هلیعف كرلفاق ( یناعفعقلا ) ىدا نازرا یناسحا و |
 مان فیرش هدسیق دالب هلیحعف كفاق ( عقاعقلا ) هلوا رولیدیشبا یزاوآ و تکرح |

 لوقلع رونید هنشوق نافصقص هدننزو دهده ( عقعقلا ) ردبدآ عضومرپ هد
 تادرفم رولوا نوزوا یرلقایا و یراقنم بولوا هحالآ هکردشوف یاب هقشب رز ۲

 | هدننزو نارفیعز ( ناعقیعق ) ردشوق یرلکدد یشوق نبق هروک هننایب كنهراس
 | هدهرمصبقحرارسک شاطندنا هلغلوا تكشوکیرلشاط ردبدآ كغاطرن هدنبارت زاوهآ

 | ههکم هک ردپسا هبرق رز و ردنولج و عوطقم نداروا یرلنوتس كعماج نانلوا ان
 یناعورزم و هایم تیاغب ردعقاو هدنلوپ فوح كلاس هنبناج نی هدهفاسم ليم ییا نوآ
 هدفلس ردعقاو هدنحاع كغاط مان سببق وا هکردیسا كغاط رب هدهکم و ردناوارق
 ثعاب یفیدلوا عقعقتم هدنا یرلحالس هلی رللبا عضو هباروا ینرل هیلسا یسهلیبق مهرج
 عقاو هب راح هدننش مهرج هلبس هلیمق ءاروطق قم هدنلحاد هم لوقیبع ردهیع»

 | ردشغلوا قالطا نابمقیعق هل رال:ا عقعفتم ینرلحالس هدروم لح بولو
 | لاقب ردهتسانعم كلیوسرازوس رازالد اور ېب هدنقح مدار هلرڪف كفاق ( عقلا

 نماعق هم | جالس هدننزو هلزلز ( ةعقعقلا ) مالکلاب هيلع ًأرتجا اذا لوالا با بلا م
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 لاش ها دون هدا را عاج الصا هلغل وا مادنا AEE هک رز ولید EA لوشو

 هغءظوو یعدر و مسا هديا ود رتفد و ه ریه ییعد ءا.سالا دیر ال ناک اذا عطقم وه

 نالف لاق روئلوا قالطا هیسک لماخ نایلوا یسهب ريم ۰ و یسهفولع و

 لوشو هلحا نع حطقا با عطقم وه لا رونلوا ق ةالطا 4 نالوا ا

 نيمو ردقن هفیظو و هفولع هننارقا و هابشا ندیریم بناج هکر ونلواقالطا همدآ

 هنا رظنل ضرف دق ناک اذا عطقم لحر لاق هلوا مورح و لمهم ییدنک بونلوا

 منصولایا ریثلا عطقم وه لاقب رونید هعضوم ینیدلوب عاطقنا كرينو وه كر و

 هنسانعم قلوا جزتع هلاوص بارش هدننزو لعفت ( عطقتلا ) ریثلاهیف مطقب یذلا |
 هءطعم ( ةعطقلا ) تحزتماف اهحنم یا تعطقتف ءالاب رجلا عطق لاق ردلمعتسم |
 ید رقم ندنظفل كنوب روشد هرلبوت هصف قر هل وا عج ( تاعطقلاو ) هدنن زو ۱

 بایت یا تاعطقم وا ةءطقم هیلع و ءاج لاقش ردیظفل بوث یدرفم هلب ردقو |

 "رم تاعطقمو هعطقم سب عطقم صیمقللالو ةعطقم ةربصقلا ةبج لاقب الفراصق |

 رونلوا ریبعت هلا ریصق بوت هدفدنلوا دارم یدحاو رونلوا ق الطا هراصق بابت |

 مان لزغ و هدیصق راعشالا تاعطقمو "یشو اسیلع دور یا تاعطقم هيلع لاقبف |

 ءاج لاش ردنرابع ندرل هزوحرا یوتح ینایا هح هدایز دوخاپ رنشیکیا بوبلوا |
  ندیدنک هدننزو مظعم هکعطقم دیدح و هزیحاراو هراصقیهو رعشلا نم تاعطق |

 ردع عطقم هیدآ رودو كن و رونلوا ق الطا هرومد نالوا دادا هسا و تالآ

 | قالطا راحسالا مطقم هناشوط و ربصق ىا رد مطقم لحر لاقب رلرديا قالطا ۱
 كنقتآ هدننزو هعرفتم ( ةعطقتلا ) یدنلوا نایب هدنسهدامرعس هکهتن راردبا |
 ندنررلکیلد نورب هکرونید هضایب لوش نانلواریبعت ریلاحابص و هرغ هدنسهرهچ |
 : اهضایب غفنرا اذا ةعطتم ةرغ لاقب هلواشلسک هدهبح بوراو ردق هنبرازوک قاچ |
 ندعاطقنا هلبعف كناط ( مطقتلا ) هیذیع غاب تح نیزرضلانم |

 | تنننو راک

 | هيلع یہشپ ثیح یا لەرلا عطقنم اذه لاقب رونید هرب یکیدلسک كنحواو كنتبا |

 ۳ ر# قن هدر كجد ردریظنلا م دعنالف هدب رع ردلعاف ےس ۱ ( مطقاا ) هفرط |

 | یر هدنن زو هلعافم ( ةعطاقلا ( ریظتلا يدع یا نبرقلا مطقنم وه نولوش رلرد

 ! الصاو دام اعطاف لاقب ردترابع ندکلبا تفلا كرت هکر دهن انعم كسک ندنرب
 ۱ رولوا هبلاغم باب هکر دهنسانعم كابا رظن هنمف كنير یر ود ردنیکسک یسقنق و ۱

 | هدننزو لاعتفا ( عاطتفالا ) عطقا امرا ارظن اذا امهیفیسب انالف نالف عطاق لاقب |

 | هنم جا اذا هعطق 4ام نم عطا لاق رد هنن ایم یقلآ ۸1 تولو هراب 1 هما
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 e دنت

 مت تم ین meee کس توت ته ا اوت سم بتن وه یا اتم

 هی و 1 دیوار سوق هرلب 9 مک را راربد کا ابا اب

 ۱ هدنن زو همام ( ةعاطقلا ) هان وکس تناط روند یعطق هدنتبس ردنطب رب ند رع

 هایت و نوکو نیشیم وب لوقع روند هبیئسک نایسک ندهنسنر ید وي
 نکرولپسکهنسنر و ةهقلیا ةعاطق هنم ذخا لاقب رونلواقالطاه هیقلو ردص وصخ
 ( عطقلا ) عطقلا نم طقسام یا ةعاطق هذه لاقب رونید ههراشن و هشالت نایکود
 ۱ كالا سهوق لمرلا عطقع هلند انم و هثس انعم عطق لح ردناکم سا هدنن زو 1

 ثبح یا لمرلا عطقم اذه لاقي ردیعجح عطاقم روید ۰ ییدلسک بولوب تیابن

 | یرلوص هکر دن رابع ند زاوا یعاشا قاج رەد ه دوالا عطاقمو هفاح لمرال :

 زاہالا عطاقمو اه ربخأع یا ی 0 هع ۳ لاش رولوا عفدنم ه سذط ندرلاروا

 ۱ اسم هیف ربعد ثمح یا ۳ الا عطاقم نما وربع ۳ رد رامع ندنرارب تیک * رقم ربا

 1 عطقمو رد را ربخا فدرش مالک و ۷ هکردبرارب كح هیلبا فقو نم را مطاقءو

 ۱ هداروا هکر دن رابع ندر یفددشواق 2 رهاظ قح هلا یضاق مکح هد هام نر ۳ -

 ) قلا عطقم ف رظن لاق ردعقوم ييدلبا برن مک هدن آ لوا هلغلوا .نیبذ. قح

 ۱ نالوالطاب هلکنآ هکرونلوا قالطا هقح یمن لوش و هبف مکا ءاقتلا عنعوم

 ا ( هعيطق ) لطابلا هب مطقبام ىا قلا غطقم هدنع لاقب رونلوا لصف و طق هداب
 هدیبع ن و رگ و ردصیعد ل U ساع ن "را هکر دریا كنبر زی تعاج رب هدننژو هم <

 ۱ كناطو یمض كفاق ( تاعطقلا ) رديبفل كنهسک مان ی ن ةماسان ثراح
 | هعطقو هعطق یرادرغم هک هلذبتع ( تاعطقلاو ) هللا ( تاعدیغلاو ) هلق

 أ هکرونید هنبراجوا كنیرلهمکت قادب لوش رارولوافاطم هرعش رلنوب و رد
 هدننزو ءاریج ( هاعیطقنا ) ردنا روهظ هدکدلسک ندرلجوا لوا رلقاد و 1

 ندنریر سان ءاعبطقو ردیعون یراکدید زب رهش لوقللع ردیعسا امرخ عو

 1 (عطقالا ) (reee aa عطقس نا یا ءاعطقلا ۱ وفا لاق روند هنتلاح 2 ۰

 0 روت 9 كوا و :ناعطو یعج 9 هب ینک شلسک ىلا e ر

 ضیا ناک اذا عطقا ماچ لاق رولوا فصو هنبح رکوک نالوا قا ی :

 تبارق اک اک نالف رلبع هلتبسانم و روند هش فصتم هلعاطةناو عطف عل

 هنب رب دم و رازب د عطفاریغ یدنانب وا هدر تكحبد یداوا ل سوم هلا

 نسخ ( عطغملا ) رلردیا دام تبار نددت ردهبامعم رب هکرلر د شد تبا

 افطةمناک لاش رو.د همدآ نالواتور« و مزلم هلغل وا طز محو لیلد ۰ 7

 هب یشب د هکر ونید هب هود كکرا لوش هدنزو م رک« ( عطقنا ) هتب> تعطقا

 م رع رفحد) ناک اذا EEE ا وا ھو و رع اع براک
 د ۹ ۹
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 ردشلوا عج ندنظفل عیطقا هک ای وک هرزوا ساق ریغ رولک عبطاقاو هلی رسک
 لاقب رونبد هبیجماق شلسک یوا و اهنم ةفلاط یا منلاوا منفلا نم عیطقرم لاقب

 رد هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم ریظن و لثم و هفرط عطقنم یا عبطق طوس *
 وه لاش هدننزو *ام رک رولک ءاعطق یعج ردعوطق» هرزوا یمیح كبباشم قطبعه 

 روند هلاد و هنس هم رای جاغا شعلوا ر نوعا قعو قوا و هلن و هریظن یا

 هل رسک كناق رولکعاطقو هدننزوهحلسا رولک هعطقاو هلي كفاف رولک ناعطقیعج

 شاک ندحاغا و هانی رولک عطقو رولک عطاقاو هدشنزو سلفا رولک عطقاو

 حیطق "یش لاقب رونلوا قالطا هئیش نالوا رولیرب بولیرایپ قوج و رونبد هلاد

 عیطق هنایلوا ینردق همايق ندکدزوع دوخای ندقلنوز كبو قارتخالا ربثک یا
 انعس وا افینح مايقلا عوطقم عطقس یا ماسیقلا عیطق وه لاقب رونلوا قالطا مایقلا

 هنونا- نالوا ناسللا طوبضم و مسبا بویلوا هطیلس هلفثکت ندقلزاردنابز و
 هکرد هثسانعم هيبشو ةطيلسريغ یا مالکلاعیطق ةأرما لاق رونلواقالطا مالکلا عیطق |

 ید وب مک كفا ) عطقنا ( هدق و هقلح ق هاش یا هعیطق وه لاق یدنلوارکذ

١ 
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 . ردعطقا یعج روند هن رم هعص و تكحوکو روند هغوبحو ها د شلسک ندحاغا

 | ضي ریغص لصن یا عطش هامر لاق هلل رک تكفاق ردعاطقو رد عاطقاو یکسافا

 : هتثلث ندنلوا تنهصکدوخای هکولب رب ندهصک لوقیع هتلظ نالوا هدنرخآ هعکو
 | نم وا هنم ةعطقلاوا لبللا رخآ هتلظیهو ليللا نم عطش اوراس لاقب روید هردق

 هنسانعم طاسب روند هبهعشود و رونلوا قالطا هقوا رتکو وئوک و هثلن یلا هلو
 ۱ کرونبدهنسهلوقم هجلاق و ج یغیدیاب هننلآ كبکار دوخای هنغیدص, زو لوقیلع
 مط كفاق ردعوطق یعج ررو بوتروا ینرارزوا بولک ردق هنب رلکروک كنهود
 ۱ ب رولوافصو هبوث شل شلسک هکرولک هنسانعم عوطقم عطقو ردعاطقو
 ۲ عطق)ا ) قالخابون لثم عاطقا بو لاو عاوطقم یا عطق بو لاب ردعاطقا
 ۱ یا لیللانم عطش راس لاقب رونلوا قالطا هکولب رب ندهمک یخد وب هدننزو بنع
 | اق روند ههزاب ر و هکولب رب ندهنسنر هلب رسک كفاق ( ةعطقلا ) هنم هعطق

 ی 01 رعت فرح قرلوا هفرعم و هنم ةئاطيا لالا نم ةعطق ذخا
 ۳ وم عطف هلص كناطو هدننزو هفرغ ( ةعطقلا ) روند هنسيشيد كنشوف

 هن هيب یوضء نالق هدر نلیسک كمدا شذسک یا و ردهنسانعم عطقم روند

 | ندهنیسن رب و عطقالا دي هی یهو هعطقو هعطش قرسبف هدب تعطق لاقل رونید

 لدکمناضاخو هنسانعم یراوح رونید هکمنا ضایب صاخو روند هبینسک نلیسک

 انس هلیبق یطو رونید هنس هعطق ضرا شلوا زارفا و رود هکیک نافج

 در جد مکا ابی الثم هکرونید هنسیتنسکمالکرب ین هبهفثلو ناار صوص

۷ ۲ 
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 ین توست یر

 6 ةمطقلا و ( هنیتعف ) معطقلا ( :هنطالس تبهذ ا عطقو هناا عطق لاقت 1
 هلبنیستلعرب هلایم كرلفاق ( عطقلاو ) ( عطقلاو ) هلئوکس كناطو ىح كفاق
 عبارلابابلا یءاعاطقواعطقو ةعطقو اعطقدیلا تعطقلاقب ردهنسانعم تلسک یلاكمدآ رب

 رس راه راه بولیسک قولوص هلبعت كفاق عطفو هل ضرع *اد تعطقنا اذا

 شاسک ىلا هک ندنسهلک عطقاو ربلایا عطقلا هذخا اودع ادع لاقب رونید
 و ىع كفاق عطقو رولوا عج ندنظغل عیطق كلذک رولوا عج رونید

 لاق ر ونید ید هعطقو ر ونلوا قالطا هغمشغوص بولیکج یب وص ك راوبق هدمایا |
 هدننزو هکوعضا ( ةعوطق الا ) ظرقلاف مهرثب ءام عطقلا اذا ةعطقو عطف میباصا _
 هکردبا لاسراهنف رطزبق نالوا یسانشآو تسود یعسف زمق هتسرون هکرونبد هناشن لوش
 ةنالف تثعب لاق ردا تراشا هنعاطقنا كتبحو هقالع نالوا هدنرلهنابم هلکنآ _

 ( عطاقلا ) ابنمراص الا ةمالع یرخا ىلا ةيراج لا هثعبت “يش یهو ةعوطقاب الا |

 ا ینعع لعاف رولواشاسک هکرونلوا قالطا هدوس یثکا و ردکمد 3 ۱
 یمهلوقم ناینخسو بو هابسیدنک یک عاطقو ضماخ یا عطاق نمل لاق

 | عاطف عطقلاب میدالا عطق لقب رونلوارییعت یدنص هکروند هتلآ نلیج بولپ
 هد هراس لوصا هکرید حراش امهوحو مدالاو بوثلا هب مطق یذلا عطقلا وهو

 ىلع مدال عطق هدساسا تح زدرسغم هلیلاثم و یکنروا كنەنسنر عاطق و عل ءطاق

 رغس لوش ( ه عوطقلا ) ردموسم هل رابع هيلع عطش یذلا لاثلا وهو شک

 ندرفسلوا لوقیلع هلوا هدنامورف و نحاع ندرفسورپس هلببسرب هکرونید همدآرب
 لوهجلا *انب ىلع ديزب عطق لاق هلوا سوم ندندیما و لما نالوا یبصا ضرغ

 عوطقمو هلمویام نيب و هنس لیحوا ن اک بیس یاب هرغس نع نجت اذا هب عوطقء 1

 نالوا هدنرخآ ینمب هلواشعا نایرج یتلع عطق هدنآ هکر وئلواقالطا هرغش ل و3
 هبهقا لوش هدننزوروبص ( عوطقلا ) هنلوا ناکسا یرصمو طافسا ینکاس هلدنو
 ا عاطقنا عرسي تناک اذا عوطق ةقان لاقب هلوا عطقنم كباچ یدوس هکرونید

 یجسکلوب ردبراعجج كعطاق هکهدننزو مکر ( مطقلاو ) هدننزو داهز ( عاطقلا )
 ضص وصالا یا اهعطق و قیرطلا عاطق ج لاش رونلوا ق الطا هرلن زهرو یا

 اذا عطق لحر لاش روند همدآ شلوا عطقنم یوص هدننزو فتک ( ( عطقلا )

 هدقلتسود هدننزو بارع ( عاطقلا ) ردشلبا هحاسم هدارو فلوم هنوص مطقنا

 عاطقم هناف هندوم قثنال لوقت روئلوا قالطا هیسک برش» الف نایلوا رادبا ر

 تناک اذا عاطقمرتب لاقب روند هبوبق نلیسک كاج ییوصو ةاخاوم ىلع تب

 ندنسیروس رغصو هود و یو نویق هدننزورپما ( عیطفلا ) اعیرس اهژام 1
 كفاف رولک عفو هلي” كفاق رولک ناعطف و عاطقا ىج رونید نیو

 تانا سم س
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 | عفت ناب رو اهم ر هجوم

 هی هحور نوصا اوباو راعا هنتلود لاجر ضعب هنلخ روصتم هک رد رلاحم

 تش ةديز رفعح ما ةعیطق ۲ قرزالا قاصسا ةعیطق یسیرب یدیا رلشلبا هبحوت

 ةعبطق ۳ ردن دنآ قاصسا ند نن قاصسا نیلا اص هک رد روصنملا رفعح

 ' ٤ روتلتبسن هلا یر ادج ةعیطقوب اضعب ردنطبرب ندج رزخ هکرد رادجح یب
 ةعبطق ییا ۰ ردندنآ ثدح مان نا دج نب رفعح ن دجا رد قبق دلا ةعبطق

 ا . ..یصصحصس

 ۱ هکر د مجعلا ةعيطق ۸ ردربهز ٌهعیطق ۷ ردهناسیر هعیطق " ردنداروا رعب نب
 1 ردنداروادج ولغ وا هلا ورع ندجا ندظافح رد هدمت جزالا باب هلا هبلخا باب

 ردبسهحوع كنهفيلخ روصنم هکردیلع نب یسع هعیطق ۱۰ ردیعلا هعیطق ٩

 ميهاربا رد هدخرک هک رد ءاهقفلا ةعیطق ۱۱ ردنداروا میهلا نب دم نب مهار
 ۱ رد یراصلا ةعيطق ۱۳ رد ها ییا ةعیطق ۱۲ ردنداروا ثدح ما روصتم ن

 ۱ هینک ندبا جر عطق هیلکلاب او هر کلا هو درص ( عطقلا ) |

 | هکرولوایج كنهعطق عطقو اهقعو م رلارجه اذا ةعطقو عطق لجر لاق رونبد
 | مجر نالوا عطقنم و روج# هدننزو ی هدننزو هفرغ
 | هرابو هعطقهعطق ( عیطقتلا ) لصوت ممل اذا ءاعطق مر لاقب رولوا فصو هتنارقو
 | تكنهماج نالبع یک عطق و اربثکت هعطق اذا هعطق لاقب رد هنسانعم كعس هراب |

 | ینافک یا بوئلا یتعطق لوقت رد هنسانعم كلك نوخیوا همادنا و هندب یمح
 ) هدرجالطصا ندنو ر ونلوا قالطا هنتمافودق كنيشک لج رلا عیطقنو یعیطقتل

 .. رعشلاعیطقتو ةماقلا ودقلا نسل یا عیطقتلا نسخ هنا لاقب رونلوا ریبعت هلبا سک
 ندکلیا نوزو ارق اءنج هللا لع افنو لعافا ینعب هلیسهیضورع یازجا ی رعش
 سابق رونا غوط ه راب ه راب رلقسرغب هکر ونید هغفلوجاس نراق عیطقنو ردنرابع

 هیاعما ناک صغم یا نطب عیطقت هذحا لاش ردلمعتسف ق ره وا مو و روئلوا 1

 الاه ردلمعتسم تبسم قعشواص بارک ههیانوقاق راتآ شراپ راس تآو مطقتب

 | كلی هصنکشاو باذع كولب كولبو نوک انوک همدآربو اهفبس اذا لیلا هسرف عطق
 , قمت وص هبارشو هارو هنول یا باذعلا هباع ست لاش ردلمعتسم هنسانعم
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 | رونلوا ريع للسک یزوس ردهسانعم قلوا توہم ب ویلوا رداق همالک یعدم و

 | ىب مالكلاىلع ردقب ۸ اذا سماخلاو عبارلا بابلانم ةعاطق عطقو لجرلا عطق لاق

 ی اک ےس ر ی دس ےس. ج ےب + س س یم حتمی ج کا

 تنم هنسانعم قمل وا فرط رب یاسل یدعن تنهسک نالوا زا ردناب زو تکب
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 | ىدنك لباب عطقو اهقعو اهرجه اذا هجر عطق لاقب ردنرابع ندکلیا شومارفو

 هنمو قنتخا اذا لباب نالف عطق لاقب ردنرابع ندغښغوب بورک پیا هنیزاغوب
 یسیدنک یدنک ارب ز قنتخل یا [ عطقیل مث ءاعسلا یلا بیسب ددیلف ] یلاعت هلوق |

 یغابا هلکهروعک هنندرک ینحوارب بودا دن یپیا هناوات هسکا نیا قانتخاو بلس

 ردق هنفصن ىض وح ض وا عطفو ر ولوا كاله ب ولیغو ب وایسک ند رپ /
 هفصن ىلا ءالم اذا ض ولا عطق لاقب ردنرابع ندکنک ییوص هرکصندقدردلوط |
 هتاد قنععطق لاق ردنرابع ندقعاصینر اوط ةبادلا قنععطقو "الا هنع عطف |

 ردن رابع ندکلک ماتو تسار هنمص كندب ییسک كابل بوثلا عطفو اهعاب اذا
 یک عطف هدننزو عوجر ( عوطقلا ) یعبطقتل یناغک یا بوثلآ یتعطق لوق |
 یدنلوا رکذ هک تن رد هثسانعم تیک هاق هئوا هلکمزو دوخای هلا یک یب وص 8

 ردهنسانعم قیغوص بونکوت یب وص كنویق هلیصفو یرسک كفاق عاطقو عوطقو
 ندقالباي ىم“ شوق عاطةر عوطقو بهذ اذا اعاطقو اعوطق هیکاءام عطق لاق " 

 دالب نم تحرخ اذا اعاطتو اءوطق ریطلا تعطق لاق ردهنسانعم كجوک هغالشق لا
 نیشدمو بوت هلبسیدنک رولوا مسا ه دننزو باتک عاطقو رحلا دالب ىلا دربلا /

 مهارد روئلوا قالطا هرلهجفاو رک ذیس اک یک عطاق رونید هتلآ لرلیسک یسهلوقم
 هد دایصف كفاق هدنوب مارمصلا یا عاطقلا نمز اذه لاقب رونید هنپسک كنمویمو هنسانعم

 كلا توبیمو مازلا هلناهربو لبلد یبهسکرب یخدوب هلبرسک كن هزم ( عاطقالا ) ردزئاج
 قفاوموتسار هنمص كند یسک كيوئو هنکی اذا هاب هعطقا لاق ردهنسانعم |

 ندهبجارخ ضرا هاشدابو یبطقتلیناغکیا .بوثلا اذه یتعطقالوقت ردهنسانعم ك
 ةعبطق هعطقا لاق ردهنسانعم كمرو هلیهحو هعط اقم ینبمز زادقم رب همدآر

 لاق ردهنسانعم كمر و نذا هفمادوب جاغا همدآ رب و جارشا ضرانم ةفئاطیآ_
 لاقت ردهنسانعم كسك ندهطروع قواطو اهعطقف هنذا اذا انابضق انالف عطقا _

 عطقا لاقب ردهتسانعم قغاج بولک یقو ییسک هویمو تفقا اذا ةحاجدلا تعطقا
 مهنع تعطقنا اذا موقلا عطقا لاقب ردهنسانعم قلوا غاي رومغیو مرصا اذا لخلا |

 ارهن هب زواج اذا انالف عطقا لاقب ردهنسانعم كمروجک ندوص یمداریو ءاعسا هایم
 اذا لحرلا عطقا لاقب ردهنسانعم قلوا توهببولیسک یجحو لیلد كن هسکو و
 هبعطقنالاقبو عطقناف هعطق لاقب ردهنسانعم كسك ( عاطقنالا ) هنبح تعطقنا
 ءام عطقنا لاق رد هنسسانعم قعشغ وص ییوص كنوبقو هرفسنع زجاذا ال وه



 یرلکیلد ددعتم زون هنکیلد كنساوب كناشوطبرعو هدننزو درص ردعصق

 ءاریج ( ءاعیصقلاو ) هدننزو هابّود ( ءاصقلاو ) هدننزو هزمه ( ةعصقلا ) رولوا
 برع هدرلنو هدنتزو ءاقفا ( اعصاقلاو ) هدننزو همان ( ةعاصقلاو ) هدننزو
 هنظفلهلعاف ینطفل ءالعاف ردعصاوق یعج كنظفل ءاعصاق رونید هنکیلد كنناشوط
 كب هدننزو مظعم ( عصقلا ) ردشفتق هدنلزنم ثبات ءاه ثیئأت فلا رد هليبشت
 نابج هدننزو لعفت ( عصقتلا ) عاطقیا عصقم فیس لاقب رونید هحل نیکسک

 "التما اذا دیدصلاب لمدلا عصقت لاقب ردهنسانعم قلوط هليا وص یراص بونلنیرا |

 یا عصنصق لحر لاقب رونید هیسک هروح كب هدننزو لدنعس ( عصنصقلا ) دنم

 هکر وئید هنکیوک وص هدننزو همام هلیا همجحم داض ( ةعاضقلا ) لخادتم ربصت ۱

 رونید هنیزون نوا و "الا ةبلک یا ةعاضحق ءالا ف تيار لوقن رونلوا ریبعت زدنوق |
 هنیرهبر قاربط نلیکود بونیا یک زو ندنرلبد راوید و هنسانعم قیقدلا رابغ

 یدلوابقلمریجن كلام نب ورع هلکنوب رونید هرواج یرلکدید سراب و رونید
 رهاق هدکنح دوخای ندنفیدلوا عطقنم و كفنم ندنموق دوخاپ ندننلوص تدش ٠

 ندلوعف ربهاشم یدا یرد كتعاج رب هدنع روو یشان ندنفیدلوا بلاغ و |

 هدننزو بارع ( عاضقلا ) ردندتعاج لوایعاضقلا ةمالس نب دجم هللادبع وا ىضاق |

 هنسیدنزون قاربط نلیکود بوزوت ندنرلبد راوید و رونید هنیزو كنوا ید وب
 ید عیطقن رولوا سابق رویلوا عطقنم راقسرغب هکرونید هنسیرغا نراق و رونید
 هعضقلاق ردهنسانعم كلتا هبلغو رهق هدننزو عنمر ( عضقلا ) رکذپماک رونید

 هکهدنن زو نینمن ( عینضقتلا ) رونید هنسب رغانراق و هرهق اذاتلاثلا بابلانم اعنمق |
 عیطقتلاو عاضقلاو عقلا هذخا لاقب رونید هنسیرغا نراق یلیئنسک ید وب ردعسا

 هنع مضقنا ,لاقب ردهنسانعم قلوا دیعب ( عاذعقنالا ) عیطقت هيف نطبلا عحو یا |
 عطقناذا "یشلامضقتلاقب_ردهنسانعم كاسک هراپ هراب هدنن زو لعفت (عضقتلا) دعب اذا

 كناط و یصف كف ( عطقلا ) قرفت اذا *یثلا عصقت لاقب ردهنسانعم قملغاطو

 كناط و یرسک كفاق و كلا ( عاطقتلاو ) هدننزو دعقم ( عطقلاو ) هلیوکس
 بالا نم اعاطقنو اعطقمو اعطق هعطق لاقي ردهنسانعم كسک هلل دیدشت
 هنوا ی وص هلبسهلوقم قیاقو یک «دننزو عوحر ع وطفو عطقو هنابا اذا ثلاملا

 اعطق رهنلا عطق لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمحك هلقمردلب بوزوب دوخای كمك
 ردهنسانعم قءروا هلیسمراب جاغا دوخاپ هلبایعماف عطقو هفشوا هربع اذا اعوطقو

 هنسسانم» كل مازلا هلئاهربو لیلد یدآرب و عیطقلاب هب رض اذا انالف عطق لاقب

 هنسانعم كليا تاکسا هلباناسحا ناسل عطقو هتكب اذا ةِجاب هعطق لاق ردلمعتسم
 كرت یجر هلص جر عطقو هيلا هناسحاب هتکسا اذا هلاسل عطق لاقب ردلمعتسم
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 لکا لاقب هدننزولابح رولک عاصقو هدننزوبنع رولک عصقو هلناصفرولک تاعصقیمجج ۱
 (ةعیصقلا) ردي وسنم هنتعنص هعصقیعاصقلا د نب لصف ندنيدحم ةفحصلا ىا ةعصقلانم |
 هد هبقرش یر ردیعا هب رق یکیا هدن راپد سصمو ردب رغص» تكنهعصق هدننزو هنیهح ۱

 قعوینرلهدوب كیوص هلنوکس كداصو یصف كفاق ( عصقلا ) رد هدهدونس یربو |

 راوطو ءالا عرح ماتباذا ثلاثلا بابلانم اعصق لحرلا عصق لاقب رد هنس انعم

 رونلوا رببعت كموک شیوک هکردهنسانعم كفيج دوخاپ قعویوریک ندنزغا ینشیوک
 هغل ارا هک رد هجم دقم ندکعیج زونهو هرکصن دکدلیا عفد ندق اص روق دوخای

 كفيج كب كب دوخای قمردلوط ینزغا هبا شیوک دوخای ردنرابع ندکم روتک
 عسدلا دعب وهوا ابتغضموا اهف وجىلا انرج ةقانلا تعصق لاقي رد هنس انعم

 بویلک یس هناخ بویقج هر رب ندنسهاخ هکر و هالع ناوه وا غضملا لبقو |

 هلازا ینغلزس وص تكمدار وصو همزل اذا تیٍلإ عصق لاقب رد هنس انعم قمروتوا |

 بو رو ناق ی هرایو ینابحو نکس اذا هشطع هالا عصق لاقت رد هنس انعم كلا |

 هلهک هلقن رطو ؟التماو هب قرشاذا مدلاب حرلا مصق لاقب رد هنسانعم قلوا لزقبق
 . بودنا ریفص ییهسکریو اهلتق اذا رغظااب ةلمقلا حصق لاقب رد هنس انعم كمردلوا

 قموق هروح ینالغواو هرفحو هرغص اذا االف عصق لاب رد هنسانعم قلراوخ
 تكفحوجوهادک | یا هبابش هللا عصق لاقبردن دنس انعم ریقح هک ردلمعتسم هنس انعم || "

 طیب هبرضاذا هتماهواالغلا عصق لاقب رد هنسانعم قمروا راعث هلیس هبآ لاكنسهبن /

 هنس هلاق هروح بویموی تكفحوج قمروا هنوکوب هکیدید رلضعب هسار ىلع هفک
 كلا تمزالم یاد بورهقج هر ر ندنس هناخ هسکرب ( عیصقتلا ) رولوا بیس ۱!

 لاقب ردهنسانعم كلیا نیست یعارسوصو همزلاذا تببلا عصق لاقب رد هنس انعم ا

 قمرفج بوکح هرشطینغاربط كنساوب یناشوط برعوهنکساذا هشطع ءالا مصق /ا

 بوراب یغاربط نیک او هناعصاقبارت جرخ اذا هءاعصاق عوبریلاعصقلاق_ رد هنس انعم
 هرشط ندنسهراخءیکرغل كغاطوضرالانم ج رخاذا عر زلا عصق لاق ردهنس انعمقمقچ

 هنساہل هسکرو ا وعلطاذا لیلا بش نم م وقلا عصق لاش رد هنس انعم كملنا روهظ

 ( عیصقلاو عوصقلا ) ففلت اذا هو ىف لحرلا عصق لاقب رد هنس انعم قلراص ||
 بویمروسسوبیوب هکرونید هنالغوالوش هدننزو فتک ( عصقلاو ) هدننزو ریما |"
 هی راجلاق و بایشلا یداکیا عصقو عیصقو عوصقم مالغ لا هلوا شلاق هروح : 3

 نالغوا هلنینصف ( عصقلاو ) هدننزو هحاس (ةعاصقلا) ةعصقو ةعيصقو ةعوصقم |"

 | هعاصق مالغلا عصق لاقي رد هنس انعم شلاق هروج بويم روس سوب یوب |
 هدننزو هفرغ ( ةعصقلا ) اعوصقم راص اذا عبارلا و سماخلا بابلانم اعصق عصقو ||

 یعجج هدقدلوا رونب روکیسهفشح بونللوب رونید هنسیرد يئاب كنکوچ كغجوج 1
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 روند هباصسندیکبواریصندنزوب كناعسو هنسانعم هاب رح رونیدهنب راک ابق عشقواربک ههل
 كکراو لدن زلایا عشقلاق هاقلا لاقب رونبد هلډنزو ردزتاج هده رسک كفاق هدنوب
 یوص و رونید هزو یک راز شکوط هحهقفو هرزوا هنسن ر و روئید هنالترمص

 ندنزوب رب و رونیدهعشق ههجراب ربندنآروتید هروماچیروق نالق هدرب
 رونیدهبیرد یروق و رولئآ هکرونید هنسهلوقهروماچ نایرپوق بولیربصهلیا لا
 عشق لاقب رد هتسانعم قعاط رولوا ردص۰ عشقو هدننزو باع رولک عشق یعجب

 قجآ بوریص ییاصس ندنزوب اوه ليو مهق رف اذا ثلاثلا بابلا نم اعشق موقلا

 رد هنسانعم قعاص یهقان و هتفشک اذا باعسلا جرلا تعشق لاش ردهنسانعم

 | اعشق "یفلا عش و لاقي رد هنسانعم قعروق هنسن ر و اماح اذا هقانلا عشق لاقب

 هدننززو همام (A 5 رسک كفاق ( ةعشقلا ( فح اذا عبارلا بابلا نم

 هتعنش و هعشش هامر لاق یک روک ذم عشق روئید همغلب ناقح ند ردص هدرلن وب

 نالق قاب هرکصندقدلحآ بولیربص باصس نداوه. هعشقو هتماخشب یا هتعاششو
 رد عشق یعجج روند هب هح راد 1 ند ردیروقو ردتغل هد هلك فاق روید م هراد

 هرگ ( ةعشقلا ( رکذ یس اک رد عاشق یعج كنلوا هلا هح وتە فق هدننزو تدع

 هعشق و رونید هتسهچرا روماج یروق نالق هدرا ه ىا دک او هو

 باعسو روند هب ی راق دین و ردناس نالوا ریمعت یعشم رص عاب هکر دییسا اا وشک

 رونید هب یکتس وب یروق و رونید هنسهح را نالق هرکصندقدلحآ بولریص نداوه

 نالوا سام ققعاط هاب مک كنم ریه ( "عاشقالا ( هدننزو لابح رد عاشق یعج

 ER موقلا مشق لاق یک بابکاو بک ردعواطم هرزوا قلوا ردا ندعشق

 تعشقالاق زد هتسانعم قجآ بوریص ایس ندنزو اوه لبو ا وق رفتف مهف رف یا

 عشقا لاق ردهنسانعم قلجآ بولریص یدنک باح و هتفشک اذا باحسلا جی رلا
 E HO هنسانعم كلبا تغارف بوليكح ندهنسنر و فشنا یا "هنع بالا

 لعفت ( عشقتلاو ) هدننزو لاعفنا ( عاشفنالا ) اوعلقا اذا هنع موقلا عشقا لاقب
 باصسلا عشقنا لاق ردهنسانعم قل زایآ بولربص ندا وه با هدرلن و هدننزو

 رولوا قالطا هنویق قیرآ تیاغب هدننزو هحرف ( ةعشقلا ) فشکتا اذا عشقنو

 یئ لاقب رونید هبهنسن یروق هدننزو فتك ( عشقلا ) ةثغ یا ةعشق ةاش لاقب

 لحر لاقب رونید هيسک نولتم نایلوا تا" هرزوا دحاو ما و سباب یا عشق
 رتست هک ردیفدارمو هدننزو عارق ( عاشقلا ) دحاو ما لع تبثال ناک اذا مشق
 هدننزو برغ ( عاشقلا ) عارفیا عاشق هیلع ا لاقب رونید هکحهیکیندا كحهدبا
 هب هس هدنک ارپ قثغاط هدننزو ریما ( عیشقلا ) روس هن زاوا نالثرمص یشید

 ردلهعنسم هنسانعمقرشا هدننزولضفا ( عشقالا ) ق ءفتمیا عیشق الكلاب رونید
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 اذا قطنلا ىف هل عزقا لاق اد دز اتم كجا قلزاردناب ز جراخ نددح همدآ ر

 عزق لاقب رد هنس انعم E تا ( عب قتلا ) قطنملا ىف هل یدعت

 رد هنسانعم كلبا نیيعت هنیعم صوصحر هسأرب یدارو ادیدش رضح اذا سرفلا "

 | ان الف عرق لا ردهنسانعم نلءردن وکی حلاو نیعممالهل هد رحاذا صخشلا عرق لاق

 شکر الهابهاذاسرفلا عرقلاقب ردهنسانعم قمردنیای هک رکس یناوالوسر هلسرااذا هبلا
 ۱ هقلحاذا همسر عرق لاقب ردهنسانعم قموق ربلبق قلا راقلاراهدنفا رطا بودماشارتیشابو

 | هب هدامر كر هيلدا لاغشا هلاهلغشم یریغ یمدآرب اقلطمو هیحا ونی ایاقب نتو

 3 انا ۶ ىلا هع رق لا ةي ردماع یاتنعمو ۸ زر مت كلبا دب رو صیصخت

 | هناوبحو نانا كالاچو تسج هدننزو مظعم ( عرقلا ) هربغب هلغشي مو 4لهدرح
 هدژمو بورتوک هدژم نامهو فیفخ عیرس یا عزقم سرفو لحر لاقب رونید
 | یج رب كننلآ هک روید ها لوشو رونید همدا صصختو درمان نوعا ڭا
  تقریح هتیصا تفتندق ناک اذا عرقم سرف لاقب هلواشلاق كزاو هجا بونلوب

 عرقم سرف لاق روند هنآ نالوا هجک زابو هح زا قلخو یناذ یج وب كننلآو

 اعاج بودیک یرلجاص رثکا هک روند دمدآ لوشو ةقلخ ةيصانلا فیفا یا

 رالص هنوا یرب راک زور هدقد روط قجآ یئاب هلغملاق یرلحاص رادقمرب هدنکارب

 أ عرلاف رباطت تاقرفتم تارعشالا هسأر ىلع سیلیا عرقم لحر لاقي هل وا
 س رفلا عرفن لاق رد هنسانعم قغ ای هک رکس تآ هدننزو لعفت ( عرقتلا )

 | نيشو ىح كفاق ( عشقلا ) ردسیعما لحر رب ( عوزقم )»ضكرال اسهت اذا
  كکروک قلخورف یا عشق هیلعو هاج لاقب رونید هکروک کسا هلیئوکس كنهمجعم

 تاکرح كفاق هدنو رونید هنس دنروپس ماجو هل اه رونبد هعشق هنس هجراپ رب
 فشکنمو مشقنم یک باح“ یارداولقع روندهمدآ قجاونیقشاشو ردتغل هلال

 | نک رروسکواو روند هنکلب كنشوق هودو قجا یا عشق لحر لاش نوجغیدلوا

 ند رد, ك رایست هندابو هما یا هعشق یر لاق رون دهقان
 هرزواینای هلدیأت هراس تاهما كحراسرولک عوشق یعج رونید هرداچ یراقدباب |
 ین هی رقوب هما و یه ردف مه طلغ یرلوذعهن دلحنم تیمار و هدارو |

 ندندشام عشقو ردقل وا یک ومع یانعم تر عشق دلحنم تو هلاواو بولوا

 اهقانل عطنف هان رژ لوقت روند هنس هلوقم هرقسو كشودوردنم نالوا ندناینخسو ۱

 روید هبه رق یروقوفو روند هنس هچراب قیتع عطن هدندنع رلضعبو امعطنیا
 نوم رونید همدآ شمریک هنلکش هتخ یروق بودبک یا دوو ناک تو

 RIES عشق ۃاماو a لحر لاش زدلوععم قلب نت هدرلنوب رقم
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  ) Eعاش رفالا ٤ بولیآ هرکصندقدلوا دوخب بون وغوا هدننزو ماج رحا ۱

 هيلع ىمنا اذا لوهجلا ءانب ىلع لجرلا عفن رقا لاقب رد هنس انعم كمك هنسيدنك
 | ردهنسانعم قلوا كالاجو تسح هدننزو دوعق هلباهمجح* یاز ( عوزقلا ) قافامم

 | هکر لا ؛یطب و لحاکو فخو عرسا اذا ثلاثلا بابلا نم اعوزق یطلا عرق لاق
 | باح هلنیتعف ( عرقلا ) ًاطبا اذا ع زق لاقب رولوا دنم هلغلوا هتسانعم قلوا
 | نتفلارکذ نیح هنع هللایضر ىلع مالک هنمو رد هعزف یدرفم روند هني را هعطق

 [| فيرا عرق عمتجاک هيلا نوعمتعف هبنذب نیدلابوسعی برض كلذ ناك اذا لاقف |

 | مكارم ريغ اقرفتم هيف نوكي باحسلاو *اتشلا لوا هنال فیرخلل باعسلا عطق یا |
  ۱دارا هدنناونع ثيدحلا قو یرهوح بول وا وب ون رنا ر مالک

 عوفم هلفلوا ق دارم هرثا روهجلا دنع ثیدح هکرید حراش ردشلنا مه و هلک شنا '

 | ر دبی رغ یبهوت یب یره وج نکیا یولعم كفل ورم ینیدنل وا قالبطا هفوقومو |
 | كنح وج و لبالا رافص یا عزقلاالا هلام قبب ۸ لاق رونید هرلهود هدرخ عرقو

 | جاص یک یرلهراب د ولب قنغاط هدنرلرب شععبو بودیا شارت ینرارپ عب كنشاب |
 | سار قلح لاقب رونید هني رلهراب جاص قنغاط شوق هعسر لواو رونید هغغوق
 ربغ ةقرغتم هنم عضاومف كرتيو هسأر قلح نا وهو عرفلا هجو ىلع یصلا

 هني رل هراب كوب نلیکود بوئلوب ندنویق هدنموم راهب فوصلا عزقو هقولح
 یا عزقلاب یداولا یر لاقب رونید هنسی دنلیس كني وص لیس ند هردو رونید
 | هاتف ( ةعزقلا ) رونید هكوبك نالوا مهنجم هدننورپ و هدنزرغا كن هودو “اغلا
 هدهلنوکس كناز ردندنمالعا لاجرو انزلا دلو یا ةعررقوه لاقب روند هانز دلو

 | لاقب ردندنسانعم قوصلا عرق روئلوا قالطا هب هماج كح هیک ینداو رد هدزناب ز

 | نب می زق ردندیماسا هدننزو ریز ( عیرق ) بابثلا نم ۰ ىش یا هعرق هدنعام

 | هکرونید هجوق لوش ( عزقالا ) ردندنیعبات ةاور میرق نم عیرو ردهسکرب نایتف
 شک لاقب هلوا شالف یضعب و بوتلوب قلارا قلارا ینعب كنکوب هدنمایا راهب
 | باتک ( عارقلا ضعب قبو شعب بهذ میرلاف هفوص فتانئدق راص اذا عرقا
 | (ةعيزقلا ) ةقرخ ةعطق یا عارق هیلعام لاقب روند هنسهراب هرواحصو زب هدننزو

 | هرکص ندکدلبا شارت ینالغوا كحوک هدننزو هربق ( ةعرقلاو ) هدنزو هغي رش

 هدنسهت رواكنشاب لوفیلعرولوا هدانثیه جاص ققراصروندهچجرب نالینوقیلآ هدنشاب

 | رکذ هدننزورهوج( عزوقنا) رک ذیساک رونبدیند هعرقرونلوا قالطا هجبرپ نالق
 | كلن وب برعلا نيب رونید هججرپ نلیوق هشاب هکرد ذوخأم ندندخل عرف نانلوا
 نولوقب یدنلوا لامعتسا هد ریحصق و راعو ی رخ هلشسادم وب رددر دعم ندنرلزمالع

 هل ممکنه مه ( عارقالا ) ادا مکفرافنال اقا وطا منقوط یا عزوق الف متداق
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 ینرارب یرب هلبراقنرط رلکشاو ضرالا ىلا ایهتنا اذا جیالاو صتاغلاعرقا لاش

 | ( عارقنالا) اهرفاوح اضعباهضعب كص اذا ریجلا تعرقا لاقب رد هنسانعم قعراج
 رب و عنتما اذا قلانع عرقنا لاش رد هتسانعم كلا عانتما و ابا ندقح یخدوب
 || بویمویواندنشالت هدقاتیو فک اذاهنع عرفنالاقش ردهنسانعمقلوا عراف ندهنسن

 | ( عرفلا ) مالا ال بلقتا یا عرقنا تب لوقت رد هنسانعم كمر دشنود هتوا یرب
 یتشاب هدقدلاح ورک یینکزیداپ ینرالوب یک ار هکرونبد هب باد لوش هدننزو رکحم

 رونلوا قالطا هرهد ءددشو هئداح هدننزو هندحم ) هع رقلا ( هلوا رکید هاوه

 هفنع اذا هعرق لاقب رد هنسانعم فینعت و شنزرس "ققاف هئاب ( عب رقتلا )

 | لاقیردهنسانعمراعو جالع هنکشوکهودشمارعوا هبه ويسروکذ میرلکدید عرقو
 | كمكج كك را هن اوبح ىشيدو عرقلا نم هجلاعو هر اذا عرقالا لیصفلا عرق
 بوروشود هشالت یدارو اهیلع لحغلا ىزا اذا ةقانلا عرق لاق رد هنسانعم
 كنک شوک هود ولدوسو ,هفلقا اذا موقلل عرق لاقب رد هنسانعم قغانیوا یکرو

 | نکماندنرب كنه یکشوک تكنهقاولدوس كم هکرد هنسانعم قمروا نکا هع هنشاب

 هدقدقاق هننراق كنساا هلشاب كش وای قماقفا ید وس هلغغا دوس ندنرخآ

 اذا كلذو اهلیصف ار هب والا تعرق لا راقق هوا بوسوس هلیسشاب یندلوا

 ع رقف رخ الا فلخا نم نللا رطق افلخ لیصفلا مصر اذاف نبللا ة ریثک تناك
 ردهنسانعم تكعسیا رغیآ نوعا لود ندهسکرب ) عارقتسالا ( عفدیا اعرق هسآر

 لاق رد هنس انعم لینس وک ناویح یشیدو العف هنم بلطاذا االف عرقتسا لاق ۱

 عرقتسا لاقب ردهنسانعم كمشکپ یفنرط كراوطو لحقلا دارا اذا ةقانلا تعرقتسا ۱
 عرقنسا لاش رد هنسانعم ققلزاط بوتلو یرلیوت تكنهبنکشاو دتشا اذا رفالا | 1

 اذا هعرتقا لاقت ردهنس انعم كلتا رایتخا ( عارتقالا ) اهلج بهذاذا شرکلا
 هکردهنسانعم قعثتاهع رقو اهدقوا اذارانلاعرتقا لا زدهنسانعم ققا شت ۰ راتخا ||[

 هدننزو لعافت ( عرافتلا ) ةعرقلا اوب رض اذا اوعرتفا لاقب ردنوحا تکراشف

 ردهنسانعم قعثث 1 هعرق هدنیسفن هنسنر هدرلنو هدنن زو هلعافم تور |
 ی هقا شکرسو روط زونه هءراقمو ةع رقلا اورضاذا اوعراقو اوعراقت لاق |

 ةبعصلا ةفانلا عراق لاق ردهنس انعم قمتروشآ بورکوج هنکوا كروغوب هباروز

 ردهتسانعم قعشروا هلریرب رلرداهب هدکدحو اهرسیف لعفلا اهضب رفاهذخا اذا |

 هدننزولعفت ( عرفتلا ) اضعب مهنصعب برا اذا اعارقو ةعراقم لاطبالا عراتلاقب ][ ۱ ۱
 عرفنا تب لوقت ردهتسانعم كنود بوغآ هتوا یر ندارطضا هدقات یخدوب ۰

 ردهنسانعكلوزوب بولوا بوط ردهدننژو جرحدت ( عفرقنلا ) مانال بلقنایا
 ىلا فع رقت لاش رد هیانعمو ید فعرقت ل هک هتن ضبقت اذا "یشلا فرش ل لاقب ||

 موجب



 لب

 نم یا نالف عراوقنم هللاب ذوعن برعلا لوقنو یک كلم ةروسو سد هروسو

 | ررونغص هیادخ ندنناه ىدا حرحوغدل تعب عرق لق كن الف تعب هناسصراو

 | كغاط دارم هلوازآ یبوص هک رونبد هیوبق هعشا لوش هدننزو روبص ( عورفلا )

 (ةعیرقلا ) رولوازآ یبوص هتبلا هکردوبق نبرد شلزاق ردق هنبد قاچ ندنسهب
 هب هقان لوشو روئلوا قالطا هنسالعاو 1 ییعد كلام هدننززو هنیقس

 | رتکی تناک اذاعیرق ةقانلاقب هلوا رولوا هبک جک بوشآ قوجروغوب اک | هکرونید
 هنسانعم تببلا فقس روند هنناوا كن هاخ و اهحاقل یظس و اهبارض لحقلا

 نيته هلد رافنم هک روند هشوق یرلک دد نافق جاعا هدنن زو داده ) عار قلا ( ۱

 مان a هلا رغ عارقو رولک تاعارق یجج ردا اوا ہد: ا بوغاق یرلحاغا

 | یش لاقب رونید هثبش نالوا تخسو دیدشو كب عارقو ردیعما یمرف كن هسک
 هیت رح و هحزاو هنسانعم تسا رونید هربد ( ةعارقلا ) دیدش بلص یا عارق ]

 هب رق رب هدنغلارا قشمد هلبا كيلعب هدننزو نودج ( نوعرق ) روند هغالتوا

 یس هلوقم تبس ی عضو امرخ نلی روشود هدننزو ربنم ) عرقملا ( ردیدا .

 برش اقلطمو رونل وا قالطا هب یعماق هدننزو هسنکم ( ةعرفلا ) روند هاق

 | هتعرقام لکو طوسلابیا ةع رقاب هبرمضلاشیک زومطو هردوكنکد رونیدهنتلآ
 هرارکت هل وا هبک هدعارق ادتنا ES هب هقان لوک هدننزو بارح ( عارفلا )

 رايجشاطو لعفلا اهع رقي ةعرق لواق حثلث تناك اذاعارقم ةقان لاق هیلاق تحاح

 تلا هیسک ر هلل رسک كنه رمه ) عارقالا ( روند هکنلک كوي یرلقدرق شط

 ردهنسانعم كمربورغیا نوحما لود لوق یلع رد هتسانعم كمربو یتسالعاو هدب رک

 | دایقنا و لذ هلعوحر هقحو لبالا عرقي العف وا لالا رایخ هاطعا اذا هعرقا لاقب

 ندفقحو لذو محر اذا قىلالا عرفا لاش رد هنس انعم قلقورفر. بودا

 ندهنسن رز و عنتما اذا نالف عرقا لاق رولوا دص هلغلوا هنسانعم كلبا عانتماو ابا

 1 جوک هب هنسنر و فک اذا هنع عرقا لاق رد هثیأتعم ٍقمروط وز لفارف

 ۲ | تروشمو عو هقاطااذا ؛یشلا عرقا لاق رد هنسانعم كمرونک تقاط بود

 إإإ كلا عنم و ةروشملا لبقی ۸ اذا نالف عرقا لاقب رد هنسانعم كلا ابا ندنلو,ق
 | عرقا لاقب رد هنسانعم قلاص هعرق هدنرلنب و هفکااذا انالف عرفا لاقب رد هنسانمم
 ۱ ۱ عرقا لاق رد هنسانعم قمتاج بولک هغانوق رفاسم و 4عرفلا برأ اذا هند
 قموقبلآ بورکسوت وریک یکم هلنکرد دواي هلا رالو و هلزنم نم اب داذا رفاسلا

 مردلاق ها شاطای هلبا هلغوط یریو اهماحشب اهصک اذا ةبادلا عرقا لاقب رد هنسانعم "
 قل وا ماد روش و رشو هاش رف یا ارحا هراد عرفا لاش رد هنسانعم كم ود

 رد هثسانعم لوثثب هرب بونا هند تكيوصو ماد اذا رتشلا عرقا لاق رد هنسانعم
5 8 



۳۹۹ 
 اور نده ۸5 سا تورم ره دیس یا هموق میزق وه لاش روئلوا ۱ ۱

 O تک عیرفلا ) ردشلیاطبض هلص كفاقیشان ندنمهو یهذماما ردشلیا 8

 / كنطب ر ندنس هلیبق مع هدننز و ر( هایت دو أ

 ٠ ىوارجلا ةبلعث دونكلا وبا ندناعصاو ردیتع اج هقانلا فناونب هکر دبسا یردپ |
 یا سو ندیلا عرف ( عرفالا ) ردیعسا ییاععلا دایز واو ردیعسا كنبدح ۱

 | ردنداعما عارقاو هلبعص *رلفاق رد ناعرقو عرق یمجو ءاعرق یتۇمرونید همدآ لک ||

  هدینه اب هی لود فصو هددع كيب نالواما ةصاخ هکر د هلکرب ع رفاو ی

 ` لع ركح و نینم ولت الصو ماد یا عرقا فلا لاقي رولوا فصو هما ددعزوب ىس

 | هلی كفاق رولک عرق یعج بلصیا عرقاسرئو ناکم لاقب رولوا فصو هناقلقو ۱
 ۱ هقوا لوشو هنالنم عرقاذا عرقادوع لاقب رولوا فصو هحاغا شایوص یوبقو

 رو روب لوبلوو هلکمن روسهراشاط وهرام وق هکر روند |
  ناکاذا عرفاحدق یا

 . لاقب رونلوا قالطا هحلق نیکسک و باو هفت ارطیا هغساغس تدب تح یصلاب كحدق

 دکر یا ندننرثک كنب رهز هکر وند هال لوشو دیدح دیحیا عرقا فیس

 عرفا هيح لاق هلوا قال وف بودیک یرلیوت تنش اب هلکلبا ریثات ید هنید وحو

 ندیالوبق تروشمودنب هدننزو فتک ( ع رفلا ) هع ةرثکل هسار رعش طعم یا

 دساقو روند همدآ نالوا موی وا الصاو ةروشملا لب یا عرق نالف لاقت روند همدآ 3

 یردارب هللا سباحن عرفاندباحعا هلیس هبنب هیئت ( ناعرقالا ) رونید هغنرط شاوا | |
 :قیرطو رونید هتروعلک ی شاب هکر دیلتوم كعرفا ( ءاعرتلا ) رونلوا قالطا هدر | ۳

 لغم الت وا ییعومجح راوطو رد هدننس هبقء هلبا هیسداق هکر دیعسا داوصر هدهکم

 ةبشالا اهتعردف تناک اذا ءاعرق ةضور لاقب رونلوا قالطا هغلرباج شلاق قالبح آ
 هننادیم و هنسولوح كنهناخو روئلوا قالطا هب هبهادو تفآو هب هدیدش و هئداحو |

 یسیرد هکرونید هغمر شل وا ددافو روند هنفرط تسوا كاوب و رونلوا قالطا | |
  هتمايق ( ةعراقلا ) ةدساف ىا ءاعرق عبصا لاق رول وا شلاق قالواف بولي وص ||

 كي ر دا امو ةعراقلا ام ةعراقلا ] یلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق رونا وا قالطا

 هبهب رس رپ ن دمالسلاهیلعیوبن ترضحیایارسو لاوهالاب عرقتذهقلا یا[ ةعراقلاام _
 . لاسراهق رطرنوحاارغ كنم راترمضحمالسلا هيلع مرک الوسره مس رونلواقالطا

 0 ورفک نيذلا لازبالو ] یلاعت هلوق هنمو ردنرابع ندرکسع یراقدرویپ
 رالع دوخاب هلببس یرللع هرانا یتعی مموجنت دیهادهانعموا [ هع راق اوعنصام ل

 رد درا یعج كنەعراقو ردبا تباصا هیهادو تفا ندبا روهظ ٠ .یئاھکان لباقم

 سنا نیطایش لئدما تءارق ینآ را ند هع رک تایآ لوش نأرفلا عراوقو
 نيت ذوعمو یسرکلا ةيآ ردا عرق یرلن هک بوک رول وا نیما ندننرضم نجو



۳۸ 

 | (عرقلا) ساتلیم همايا تلخ اذارلا عرق لاقبو ةيشاذلانم الخاذا عبارلا بابلانم
 . ةبعفلل راتخ یا عورقم لحف لاقب روند هرغیا شفلوا رابتخا نوعا قمل ینلود
 ق شفلفم هليا اف یرلکدیدهعرق و ردیبقل دعس نسعش دبعندندالواریغ عورقمو

 ۳۱ نالوا هدننزوهف رغ تالذک هع رقلاب سود ناک اذا عورقم ریعب لاقي روئید هب هود

 | هرم ( ةعرقلا ) ةعرقلاب مسوناک اذا عورقمریعب لاقیرونیدهبهود شغلخع هلآ هع رق

 #٠ یندو هدننزوهفرغ(ةع رقلا) رولیصاب هنکجا یروقهکر داف رب صوص هب هودهدننزو

 | هصوصح ر هک ردمولعف هعرقو رولیصاب هنسه روا كنور هکر داغی رب ص وص هب هود

 هلهحو نوکانوک رونلوا لامعتسا هدلاعایسهلوقم كلیا تعسقو هنسنر و ترشابم

 لاقب رونلواقالطا هنسالعاو هن زک كلام هعرق و رلرد ید همهس اکاو راردیا
 هننالوا شککبولوا كحوک لوقلع روند هغح راغدو هت ربحیا هلام هع رق هاطعا

 رفز رد عرف یعج ریغص)ا عساولا وهوا بارلا یا هع رقنا ىف هاقلا لاش رود

 ۱ هلم كذاق ( عرقلا ) ردندننندح هعرق نب دج نب رع ردندیماسا هعرق و هدننزو
 | زستواعرقو رک ذیساک رولوا عج ندنظغل عرقاو ردیعسا یداو هجن هدنراید ماش

 ۱ ءالک البیا عرقضایر لاق ردیعج كنظفل عرقا هنب هکرونلواقالطا هرلرب قلزاط
 | شرایو یثوق هنیتعف ( عرفلا ) رديدا هب رف رب هدنب هدشنزو رفز ( عرق )
 ؛ رطخا یا عرقلا نالف باصا لاق رونید هل هدکوا نانلوا دقع هدهنابم هدنصوصخ

 ۱ هود هکرونید هراقحربق هدنزرط هحیویس هشآ هلآ هنوکرب و هلع قبتسب یذلا
 || ندیردو رونلواجالع هلیزوب نلک هنیرزوا كنبدوس هود و ردیا روهظ هدنرراکشوک

۱ ۱ 

۱ 
۱ 

 هغح راغد كحوک و ردهعرق یدرفم هنسانعم هفجح روند هنناقلف برع نالوا

 هودو رآ ردا عضو ماعط و داز هنحا هکر ونبد هغح راغد عساو یبد لوق ىلع روند

 قلوا بلاغ هدنشراب قوا رولوا ردصم عرفو روید هنغاتب هود نالوا یلاخ ندنعش
 | هنصراع رب كشابو لاضتلا ف رك اذا عبارلابابلانم اعرق هیاع نالف عرف لاقب هنسانعم

 | رعش بهذ اذا لحرلا عرق لاقب ردهنسانعم قلوا لک بودیک یرللبق هلیببس
 | :روشلالبق اذا نالف عرف لاق ردهنسانعم كلا لوبق یئروشم و داشرا و هسأر
 . لاش رد هبانک ندرابدا هکر د هنسانعم قلاق للاخ ندیشاوم و باود ناغاخ و

 رک ذاک سانلا نم همايا تلخ اذا جا اذكو ةيشاغلا نم الخ اذا *انفلا عرق

 | رد هع رق یدرفم ر ونید هرب نالف زاط بودیک رالیق هلییبس تفآ رب هدشاب عرقو
 | یرکس رولک یعرقیمج هنس انعم لیصف رواد هنکشوک هود هدنزو ربءا(عیرقلا)

 | دونلوا ریبعت روغ وب هکرونید هیمود كکرا نانلوا رابتخا نوجا لودو هدننزو
 ۱ رونبدهردایب نالوا براضءو براحم هدکنحو رانا اهلعفیا لوشلامیرق اذه لان

 | هک رد هنس انعم بولغمو ردلع اف ینعع هکر د هس انع» بلاغو هنسانعم عراقم
 |  قالطا هنناشیذو دیس كنموقو ردیسا یق هرحاد نب ةربع می رقو ردلوعفم ىع

 رولوا



nمس سر ا  asهو  

 | مسرقهرکذنوخویوهصقو عصرقلانبا نم وا مسرق نا نموامسرقیم م*الالاقب ید |
 هکردهنس انعم كفلزیک بولیزوبوطرد هریربهدننزو هجرحد ( ةعصرقلا ) روند |

 | شاوب شاوب یاعطو ینخاو بقت اذا لحرلا مصرق لاقب رونلوا ریبعت كويس
 : یاعط ندنتسخ هسکرو افیعض الکا لک ااذ لحرلا عصرق لاق رددنس انعم كم |

 | فوزایو امؤل هدحو لكا اذا نالف مصرق لاق رد هنس انعم كلتا لكأ هج نکلاپ |
 نیکرحود تروعو هطمرقاذا باتکلا عصرف لاه ردهنس انعم قمزاب قبضو هجا "

 بوطردو ةصبقفیشم تشماذا ةأرلا تعصرق لاق رد هنسانعم كروب هلشیورو |

 ( عاصنرقالا ) ضبقنو سلجاذا هتیقعسرق لاقب ردهنسانعم تمرونوا بولیزوب |"
 عصنرقا لاقب رد هنسانعم كلزوب بونیروب هنس ابل هسکرب هدننزو ماج رحا ق

 قواطوهود یک عدرق هدنرلنزو مهردو جربز ( عط رقلا ) هاتف لمزراذا لحرلا ۱

 بابلاعرق لاقب رد هنس انعم قلاچ وباق هدننزو عرف ( عرفلا ) رونید هنس هلهک
 حالا ییوباقرب ىنعب * و ۳واباب عرقنم ه لثلا هنمو هقداذا ثلاثلا بابلانم اعرق |
 قمروا هلکنکد عرفو ردا لوخد هنسپ را بوریدجآ هتبلا مدآ نالج هلمادقاو ۱

 ۶ لایذل تع رق اصعلانا«لثلا هنموایب هبرض اذا اصعلا هسارعرفلاقب ردهنسانعم ||
 یامرلضعب ردشفلوا فالتخاهدناشم رو نم لثمییعب هدهسک نانلوا اصع عرقلواءلا |

 فلولادنع رایدبد كلام نو رع رانمعبو هعج نور راضعب ودلاخ ن سوق راض عبو برظ نی |
 یدنک هدقدراوهنشای زویحواهلغلوا ندنبرمعم دوخاب ریپتیاغب موق مر دحج ماع |
 هدننقو تیشمت یسان حلاصم هکیدلیا هیبنت هنب رللغوا هلغم الوا یداقعاو انتعا هنر" /

 ایصع 4هس رولوا فرصتم هنتع* یقالحو هدوپب بوقح ندماظن بولسا مالکر کا 3

 رویم لثم سیا هاکآ یب بودا عرق یناقلق نالوا هدرب دوخاپ هدراوید وبشا هلا |

 رونلوا برض هدرب كصید رولوا هبثتم هلا هببتت یدا مدآ نالوا دشرو لقع لو
 هدنحا كياف ولط ههبح عرذو رد هنس انعم دشرو لقع هلی كناح لح هدار 1

 فثسااذاءانالاب هنهبح براشلاع رف لاقب ردلمهتسم هنسانعم كمما بو روس هلمابیتنالوا

 عارفزكلاي هدنساح رغص رد هنسانعم قعآ ۵ هقاروغ وهدن زوبانکعارفو عرفوهیفام

 فسأت هسکر واي رضاذاعا رق ةرقبلاروسلاواعا رقواع رقةقانلا لصفلا عرف لاق ردص
 نالف عرق لاقب ردلمعتسم هنسانعمقعاد رد بوروس هنس رب ی رب ینرلشیدیشانندتم

 لاقب ردهنسانعم قلوا بلاغ هرارئاس هدناب قمت آ هعرق و امدن هف رح اذا

 رونیدهبهزبس نانلواریبعت قبق عرقو ةعرفنب مبلغ اذا لوالا بابلا نم اعرق مهع رف
 ن لیضف عرف نی ةاشلا ردندیماسآ عرقو رد هعرق یدرفم هنسانعم نيطقيلا اج

 ندبشاوموباود یناناخ كمدا رب عرق هلنبتعف عرفو یدلیانیدحتیاور ندایع
 كرحو اعرق هانفلا عرف لاقب رد هانک ندرابدا و و تکالف هکردهنسانعم قلاق ۳
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  E EE EEنالوایهالب وقجو رونید هبیزاق هطبلس لا ۱3
 , ندنعو قدص هد زکد و روند هنالسرا و روند هنشوق هود كکراو روند یراق

  ۱ماد هکروند .هروع لوش و روند هیسک یفد و قعلا و رددآ كجو ولباق ر ۹

 | نالوارونیکسرت یت-هجارف و ینکلتسوا و هلوا رونکج همرس هنبزوکرب هحرکلای |
 " هدرخ هدنزرط كتفن نالوا هدنفلارا یرلیوت یربا كراوطو رونید هتروع تویلره 

 سوا هکردیدآ هک رب ندنس هلیبق بلغت عئرق و هلباه رلربد خد هعئرق رونید |
 مثرقنم لاسا * هلغلوا رارح و لئاس مربم تیاغب یدلیا باتا هنس هلیبق « ۱

 رد هیاحص ( عئرق ما ) ردیسا یعباترب ندنسهلیبق هبن و ردشذوا لثم برض

 " ) باود هکروند هیسک لوش هدننزو هحربز لوقیلع هدننزو هعبوز ( ةعثرقلا ۱

 اناونو لزوک تیافغب هلفلوا نمانبا هرخآ بودا راع و ديف سفنلاب هنسیشاوم و |
 مئرفتلا ) هدب ىلع همصیو هتیعر نیس یا لام ةعثرف وه لاش هلوا رولوا ( |

  ۱ییروس نویق و عقجا اذا ؛یفلا عئرقت لاقب رد هنسانعم كک رب هدننزو جرحدب |

  ۱عدرفلا ) تشفت اذا ةئاضلا تعئرقن لاقب ردهنسانعم قمالتوا زسنابوج هک ( ۱

 لبالا لغ روند هراتب نالوا هدنعسف قواط و هود هدننزو مهرد و هدننزو جرز ۸
 هیف لاقي ردهتسانعم تراقح و لذ هدننزو هعیوز ( ةعدرفلا ) هنسانعم جاجدلا و |

  eیا هنعدرش دخا لاش روند دن وب هدننزو هحرز ( ةعد رقلا ) لذ یا )

 هروةصع (ةعودرقلا) رونید ههجمرق هدرخ هدنزو روغفصع ( عودرقلا ) هقنعب |

 روند هدبواز و هشوک نالوا هدنرلرپ یسهلوقم یاکش و رایو هرد كغاط هدننزو

 ) هنسانعم ءاهلب رونید هروع زوغوا هدننزو رفعح هلبا همجم لاذ ( عذرفلا

 هليا همجم نيش ( عشرقلا ) ءاهلب ىا عذرفو ةعذرق ةأما لاقب رونید یغد منرق |
 اوو دود نانا هی ةت رام رای دوش نررخو تطف هدننزو جربز

 یا مشرقلا هذخا لاش ررو بارطضا هکر ونید هفلقناپ و هغلفشجآ ندیا ثدح |
 هنسزناقح هدآ هدآ یکیمهناد زوط هدندب و هقلحو هردص یف ناسنالا هدج رح به 

 ردلعافیسا ندعاشن رقا ( مدنرفلا ) ردیرا فلب ولزوط هکر ونبد بشمروسرورندن 

 اعشنرقم ت ار لوقت روند هیسک ناروط كد مد یک كريد بوکید هباوه یشاب |

 لاقب رونید هبسک ناروطشاب مضاح بواب هندهبرکو رش رو ارشیتسم ایصخنم یا |
 رفا كمتنرقم هدننزو ماجترحا ( عاشن رقالا ) مثل نیم یا مشنرقم ةم وه

 حرف طرف هسکرب و قشنربا اذا لجرلا عشنرفا لاقب ردهنسانعم قلوا ناداش و
 تلباترا طث و تکر ح هنوایرب بوکید هبا وه شاب بوک هشدنجيک رطاش ندنطاشنو ۱

r ا طشت و هلرح و هباز( 7 AG لاق ۳ 



۳۹5 

 هيلع عودق وه لاقب رونید هثبش نالوا رولنکود هرزوا هنسنر و در ي

 عودق لجر لاقب رونید هراسکاخو لیلذ نالوا رونلوا رازآ و رجز اتادو بصنم یا
 هن واخ ندبا ملکت زا بولوا قجنانوا هدنزو هحرف ( ةعدقلا ) عدقب لیلذ یا
 كکروا كب هدننزو فتک ( عدقلا ) ةيبح مالکلا ةلبلق یا ةعدق ةأرما لاقب روید
 لاقي روند هبوص نالوا زملصا ندنغلروشو بویه یا عدق سرف لاعب رونید هل

 هاکیلا رکی 4 دق لحر لاقب روند همدآ ناغلغآ و هحولم برشبال ن اک اذا عدق ءا هام

 کود هنسهلوقم كانسواو نو زو ههبح هصق هدننزو هعطق ) ةعدقلا )

 هدننزو ه-اکم ( ةعدقلا ) لوح یا ةعدق هیلعو ءاج لاقب رولوا رج یک نت
 هدننزو مظعم ( عدقلا ) اهعلاب یا ةعدقلاب هعدق لاقب ر وئلوا قالطا هکنک»
 هدننزو لعافن ( عداقتلا ) نصخم یا عدقم "یش لافب رونید ه هنسز ششروب ویب و
 قبس یر ره هک ای وک ردهنسانعم كيئشود توششوا هدرا یر یر هب هنسن ر

 شا رفلا عداش لاقت رولوا ردا عنمو عفد ب وکح ورک یتشادلوب نوعا دلی

 زد هنسانعم كايا عفدو منم بوردشقاف ینرب یرو اوعباتنو اوتفا اذا جارو

 موقلاعد ات لاقب ردلمعتسم هنسانعم كوا سان یردیب و اوفاکناذا اوعداقن لاق
 اذا اوعد اش لاقب رد هنسانعم كس رود هلا قارمو شعب راف مهضصعب اوناماذ

 قالرضاح بوتای هاربا ههب رکو رش هبهسکرب هدننزو لعقت ( عدقتلا ( اونع :

 تن همجعم لاذو یصف كفاف ( عذفلا ) دعتسا اذا عاب هلعدقت لاش ردهنساب
 هعذق لاقب ردهنسانعم كلیوس زوس ازساو شعف بوكو هیسکر هلو
 رد هنسانعم قمروا هلکنکدو لوقلا ءوسو شعغلاب هامراذا ثل املا بابلا نم €

 شحاف همدآ رب یدو هل رسک تنرمه ( عاذقالا ) اهبهبرضاذا اصعلاب هعذق لا
 بدا هلنیدعف ( عذقلا ) هعذق ینعع هعذقا لاقب ردهنسانعم كکو س هللا رازو

 شحفلاو یتطاوا گز كايا لاق روند هزوښسپ ارسلوا نجف راک اجو
 ردهنسانعم كالا ثولمو رادم ییهنسنر ) عیذقتلا ( هنسانعم رذق روند هراد :

 هبنئارا هورکم ورش هیسکر هدننزو لعش ) ع ذقتلا ) هرذقاذا هب و عذق ل

 یرهدننزو هلعاغ ( ةعذ اغملا)دعتسا اذا سغابهلعذقت لاقب یک عدقن ردنا
 هشحاف اذا هعذاق لاقب رد هنسانعم و نازوش ازسانو شحث بوک وب 4

 قمرت روب بولی زوب بوط رد یکی ب رک هدننزو ماج رحا ( عانرقالا ۳9 4
 بولیزو نک ردسیک دوخاب ن نکررووا ندنندش غو وص لوتیلع رد۰

 ۲ هتسلج ىف د ربلانم وا شبقن اذا لج رلا مس تا لاب ردس ودع هشت

 هصخم كلسعو لیخ هاغا قوف هدنزو طارطرم ) عاب رقنا ( ه رب

 منت ور 4ا هلنم یا ) ا ) لیخم هم قد د
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  هنسهناوزارب جلق یخدوب هدننزو رهوح ( عبوقلا ) رد هدننزو هنیکسو لوق
 ( ةعب وقلا ) ردبدآ عاعومرب هدهنیدم قیقعو ردیعسا شوقرب لزق یرلقایاو رونید

 كوي یراقدلاچ ه دیالآ هل یض كفاق ( عبقلا ) رديدآ كحو ر هدننزو هعب وز
 . روبشلا یا عبقلا توص عع“: لاقب ولید هب ەتەر ص وصخحم ها راصن و هب یروب

  ریبکلا یا یعابق لحر :لاق روئید همدآ ولشاب وب ه دننزو ییارغ ( یعابقلا )

 رونید هنلوسک شاب ندزب هنوکرب هدنزرط سنرب هدننزو هربق ( ةعبقلا ) سرلا

 هاب -هدایز نونو ردشمریک هتفایق هفشب هک ردفح هلوا یرلکدد روبو قابلق الاح ز

 ریاطلا عبقنا لاقب رد هنسانعم كمريك هباوب شوق ( عابقنالا ) ردتغل ید هعبنق
 , نابلوا نرد هلیئوکس كنهیقوف یانو یرسک كفاق ( عتقلا ) هیف لخد اذا هرکو یف

 "«درخ هنوکرب هلضیتصف ( قلا ) رونید هنناوق كنسب را لاب عقاو « دراغ
 هندرّف جاعا لوق ىلع ردنا لکا بولوا یل وئسم هرلحاغا هکر وند ه نع روق

 رد هنسانعم هلاقم هدننزو هلعافم ( ةعتاقلا ) رد هعتف یدرفء یک هضرا رونید |
 : یاةعنف لجر لاقب رونید همدا ليلذو راوخ هتاف ( ةعنقلا ) هللاق اذا هعناق لاق

 اجر لاقب یک هسا قن وا لیلذو راوخ و و ) ی ( لیلذ

 E و وک تن هل یانو ع فا ( مثقلا ) لذا یا هنم متفا وه
 عدقلا ۱ رد هلةتسم تغل ردلکد فحص“ ندنظفل عنق هل ون و عتف هلاون و روند

 یوکرمو هفکاذا ثلاثلا بابلانم اعدق هعدق لاقب ردهنسانعم كلا عام هدننزو عدر "
 .هسرف عدق لاقب رد هنسانعم قموقبلا هلكمكج دوخای بوکلس هلنک زرد ین آ نالوا |

 ثلا عدق لاق ردهنسانعم كلتا ذاقنا بودبروب یبهنسنرب دوخای یرماربو هک اذا

 قم راج هنورب هلغارزم هدنفو کتب هنب رزوا ن وجا كم رکسوت یبهودو هاضما اذا
 عراب هفنا برض اذا لحلا عدق لاقب راراب راج هبهود ناسیلوا یوص هکردهنسانعم
 ۲ ١ بارمشا اذهنم عدقا لوقت رد هنسانعم كہا كلوب كلوب درهلوی ورشهو "

 رد هنسانعم كلا عنم ید وب هی مسك كنهرمه ( عادقالا ) اعطق اعطق هبرمشا |

 ۱ قاوا فیعص زس رف یرون ك زوک هلابتعف ( عدقلا ) هفک اذا هعدقا لاقي "

 یاکنه كلریپ و تفعض اذا عبارلا بابلا نم اعدق هنیع تعدق لاقي رد هنسانعم |
 روبص ) عودقلا ( تند اذا ی یلعدق لوقت رد هنمانعم قماح بولک

 ووند هيك نالوا عونع ندقمرغاحو ندک اسس کرد هل عودقم هدننزو "

 | ناک عودقم یا عودق وه لاقب رولوا نمهنلسس یثا ندهضراع رخآ اي ندفوخ

 قنکرید قلارا قلارا هلغلوا نیکشاو كرکوب كب هکر ونید هنآ لوشو تودلانع

 عدفلا لا اجاتح ناک اذا عودق سرف لاقب لوا جان هنیکست هلککج بوکلس



۳۳ 
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 نالف عبق لاش ردلمعتیسنم هتسانعم قلاق هب وریک ندنفیف رو هببحق ها و ۲

 قبوبیغ هکر دلمعتس» 4سانعم كقک بولیکح یرغوط هتم رو هباععانع فلخت اذا §

 هدننزوباتک ( عابقلاو )هدننزو عبط( عبقلا)اهبف بهذاذضرالاقعبقلاقب ردم نلثسم
 عابقو اعبق رزنخلا عبق لاش ردهمسامعم قعادلروخ توردنوا ینور 2 Te زر زاخ

 رهبلا اذا اعبق لجرلا عبق لاق رد هنسانعم قمولوص راهراه عبقو رخ اذا

 كن هب رق لوق ىلع كمجياوص بوروبق «نجا هنزغآ كن ه رف دواي كم ولطو |
 | برمشف لخاد ىلا اهخ ینئاذا ةدازملاعبق لاغب دهنسانعم كما بولآ هزغآ ینکرما |

 هکسجا بورویق هرشط ینزغآ كنهبرف هکهتن برمشف هبفق اهتیرخ لخداوا اهنم |
 ناولسس لیفو حاص اذا عبق لاق رد هنس انعم قم ربح عبقو رک ذیساک رارد ع ||

 | ېک رکید هرپ یثاب هدهدصس عبق هدعرش فرعوتاصاذا لیفلا عبق لاقب ردهنسانعم |

 باوص هکرید حراش هسأر ًاطاط اذا دوهلاق عبق لاقب ردلمعتسم هنسانعم كکا
 كن هبرق ندوب هدننزو لاعتفا ( عابتقالا ) ردفلوا هدنن اونع عوكرلاف نالوا ۲

 لخدا اذا لحرلا عبتقا لاقب ردهنسانعم كما وص بولآ هرجا یرغا ینکما
 ( عابفلا ) رونید هرب زنخ ققروق هدننزو دادش ( عابقلا ) برمنف هیفف اهتبرخ

 رونید ههلیک وب عونرو جا یا عابق وه لاقب رونید همدآ نجا هدننزو بارغ
 | هنقلخ هرمصب ادتبا ارز ردیبفل كنهسکمان هللادبع نب ثراح نالوا همسب یلاو عابقو

 موقرم هرصب لها هدانا ینیدلوا یلاو لوق یلع ردروزع ندیا ذاا یموقرع لایکم

 ردلثم ب رض هډتفاح تح یدا قجا تیاغب ردندهیلهاج لاجر هبنم ن عابقو
 بذج هنجا یرارکذ ېک یب رک هکر ونلوا قالطا هتروع واج رف كویب عابقو
 | هدننزو درص ( عبقلا ) روند هیبرکو ةعساو یا عابق یه لاقب نوجکیدتیا

 هزه ( ةعبقلا ) ردبدآ روناج كج وکرب ندنراروناج ای ردو رونید هبب رک یندوب 6
 رابع هلفغثوا رکذ انراقم هلیسهلک هعلطوبو ردکید یصکج ی رجا یاب هدننزو ||

 ردیدآ نغجشوفر كج وک ندهچرس هعیقو هسلوا ر ونب روک بولجآ هرکرب |
 لارید ءاعباق نیا ای و ةعبق نیا اب هدکدلیا رازآو فیصو هلتفاج یهسکر رابعو |
 هدنسهسکا قباس كنب رلت آ یثوق هدشراپ ( عباوقلا ) ردغوضم ندروک ذم عابق |

 ( ةعيبقلا ) قباسلا فلخ ةقوبسم تیق اذا عباوق لیخ لاقب رونید هراتآ نالق |
 ندرومدو ندشموک کروند هنس هناوزارب كنسهضبق قاحصو ق هدننزو هنیفس

 هضفنم هضبقم فرط یلعام یهو ةضفنم ةعيبق هفیسلو هنیکسا لاقب را رايب |
 ىلع روند هننالق ه دنلکش هقلح فصن كننور هلزومط ر زنا ًةعیبقو ةدیدحوا :

 و
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 لحرلامکف لاقب رد هنس انعم قمروطشوجن بوکید یغاشا ینشاب ندبضف دوخاب

 قلاق بوراو هلعرو بضغوا نحنم قرطا اذا عبارلا بابلانم اعوکفو اعکف

 ثلاثلا بابلا نم اعوكفواعكف عكف نبا یردباغ نالف بهذ لاش رد هنس انعم |

 | دف ینا عقل دنا هوس كلو ست تتت ( عا ) اضعا |
 هدقايا علفو هعطق اذا *یشلا علف لاقب رد هنسانعم كمسكو هقشاذا ثلاثلا بابلانم |
 رد عولف یعج رد راج هد هل رک كباق روند هغالثحو هع راپ نالوا هدهنسن راسو ۱

 ۱ لعفت ( علغتلاو ) ( عالفنالا ) رد هنب رلانعم نیسک و قمرای یخدوب ( عیلفتلا ) ۱

 روئلواقالطا هبهیهادوتفآ ( ةعلاغلا ) علغتو ملفناف هعلفلاقب ردرلعواطم هدننزو ۱

 روند هبهجراپ شلسک ندنجکروا كنءود هلک كاف ( ةعلفلا ) ردعلاوف یعجج |

 | ( ةعلفلا ) راربد اهتعلف هللانعل هدنعفوم منش بودبا هب انک ندج رف هجه اکو |
 ةداملاقب رود همولط و هناس شنلکند ندرلیرد هح راب هح راب هدننزو همظعم ۱

 نیکسکكی هدننزو روبص ( عولفلا ) دوللا مطقنم تزرخدق تراصاذا ةعلقم

 هلنیتصف (.عنغلا ) عاطقیا عولف فيس لاقب هليض كناف ردملف یعج رونید هحلق
 لحرلا عنف لا ردهنسانعم قلواناو ارفو ربثک مدبمد بونلتکر یلام كمدارب
 لتعفو رخو مركو عنف منفنم ساسالاقلاق یمنو هلام رتکاذا عبارلا بابلانم اعنف |

 رک ذلانسحو ةدايزو لضفو مركو ریخیا عاف هبفلاق ردهنسانعم مانکنو هدايزو
 | هر تک زاذا كسلا عنف لاقي ردهنسانعم قلوا ولهحار شوخو زيت كب كسمو |

 (عنفلا)رونید هیسک نالوا ناوارفورفاو بونلتکرب یلام هدننزو فتک ( عتفلا )

 عنغم نالف لاش رونبد همانکی نالوا دای هللا ليج رکذو انن نسحهدننزو ربنم
 كفاق اضعب روسنید هبهراف هدننزو ذغنقهلا فاق ( عقنفلا ) رک ذلا نسلا یا

 تسارونبد هربد هلبع كفاقو هدننزو هدفنق ( ةعقنفلا ) ردلمعتسم هدهلیع دقت
 كناف ( ةعوفلا ) هنسانعم تومرونید همولوا هدننزو رفعح ( عقنفلا ) هنسانعم

 هتح ار یا بیطاا ةعوف تدحاو لوقت ر ويد هنس هحار كنيسق بیط هلیعف

 هنعط لاش رونبد هنجوا یرویس ىنا و نیکسک كنرغو كقوا مهسلا ةعوفو
 لوا زونه كزدنوکو كنهعک راهنلا ةعوفو لبللا ةعوفو هتمح ىا مهسلا ةعوش
 امهلوا یا راهنلا ةعوفوا لیللا ةعوف هتبلا لوقت روالوا قالطا هت رلم اکنه

 | لاش رونید هنلوا كن هبضقرب هدننزو هعینض ( ةعيفلاو ) هدننزو عيب ( عیفلا )

 | كمكج هنسبرجا یشاب برک هد-دنزو عوحر ( عوبقلا ) (۰ فاقلا لصف ۰)
 .هسکرو هدلجق هسأآر لخدا اذا ثلاثلابابلانم اعوبق ذغنقلا عبق لاقب ردهنسانعم |

 اذا هصیف ف لج رلا عبق لا ردلمعتسم هنسانعم كمکح هنساق یک ییرک ینثاب |
anسس و و سس سس سس سس سس مسسح سم  

 لخدا
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 هدننزو تیکس ( عيقفلا ) رجلا اذا عبارلابابلا نم اعقف *یشلا عقف لاقب ردهنسانعم

 هنیحر کوک قآ و دیدش یا عبقف یا لاقب رولوا فدو هثبش نالوا ضایب ك
 .میقفلحر لاقب روند همدآ ولهرهج لزق یکر اب هدننزو ریما ( عیقفلا ) رونبد
 نامر( عاقفلا ) ردعقاوف یعجج روئلوا قالطا هتفآ و هبهاد ( هعقافلا ) رجا یا
 ندرلهویموندنابوبح هکرونیدهترمش افلطمیراقدناص هدوشراچ كلرلیعبرش هدننزو

 عاقفو ردهیعست ثعابیروهظ رلقحربق هدنزوب هدقدرواص رلردا بیئرت ندراس و

 هدنزوب كيوص ( عقاقفلا ) رونلیناق یک زون وب هدقدیروق هکردیدآ تابت سنج رب
 هروک هننای كحراش هدننزو هنامر ردهعاقف یدرفم روند هرلقحربف نالوا ادیب

 عقاوفلا هيلع تفطف بارمثلا قفص لاش ردهعفاف یدرفم هکرونید ید عقاوف

TET ۲۰۶7و و  
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 لاقب رونبد همدآتیبخ و زوای كب هدننزو دادش ( عاقفلا ) تاخافنلا ىا عیقاقفلاو ٠

 ریمالوقیلع هدن زو نام دوخاپ هدننزو عابر ( عاقف ) ثیبخ دیدشیا عاقف لحر
 (عاقفالا) رجنایامیقفوا نا عاقفوا عاقفلح رلاقب رونید همدآولهرهج لزق هدانزو
 رفتفاو هلاح تءاساذا لحرلا عقفا لاق ردهنساذعم قلوا لاحدو ربقف هلل رمسک ك نەز مش

 عقدمیا عقفم رقف لاش رونبد ۵ هقافو رغف ندنا راسکاخ یدآ هدننزو نیس (عقفلا)

 لاقب ردهنسانعمقغالتح د روآ بوکوب بوک | ینزعآ هلیسهیعادتحاصف راهظا (عیقفتلا)
 هعباصا عقف لاق رد هنس انعم قغاد رتج قمریو مالکلاق قدشت اذا لحرلا عقف

 , كتعجرب هرکصن دکدشا هقلح بومو هحرادقمر ینرلقمرپ كلا لوصو اهعقرفاذا |

 | كلا خاصا هلخلوا فوق یسیقابشا بووقا هتسزززا كنو ا
 ینغوبثلورام یرثکارلقحوج رد هنس انعم قمنادرتاچ هلقمراب بوروا اک | هلبس هنا |
 فکلاب ابنم ةقرو یا اب رض اذا ةد رولا عقف لاقب رارر دنلسس بودیا هحیوا ||
 قم هو هی رق ین ايتو ااو ص انها عع تقشنااذا نعي توصتو عقفتف |

 شوفهایس هنوکرب هدننزو هثدح ( ةعقفلا ) هرجاذا مدالا عقف لاقب رد هنسانعم |

 ینورب هدن رلئزو مظعمو ثدحم ( عقفلا ) رولوا قآ یید كنغریوق هکر دیا
 لعفت ( عقفتلا ) مط رخت ىا عقفم و عقفم فخ لاق رونی د هب همزج نوزوا ||

 هدننزو لعافت ( عفافتلا ) تعففتف ةدرولا عةفلاقب ردعو اطم ندعيقفت هدننزو |

 اتا اذز هانیع تعقافت لاقب ردهنس انعم قمراغا هلکعشود قآ هنرازوک كنهسک ر |
 "یثلا عقفنا لاقي رد هنس انعم قمل راي ب و التچ هنس ر ( عاقفنالا )
 هان نالوا روشکپ هدق دب روق هدنن زو عرفتم ( عقفثلا ) قشنا اذآ |
 یعج روند هب هنسن قآ كب ( عقفالا ) بلص سیاذا عقفنم تان لاق روند |

 ٠ ( مکشلا ) ضایبلا دب دشلا یا عقفا ىش لاش یک رجو رجا رولک عقف

 ند زيكو نج هد زو دو ( عوکفلاو )لوك 2۵۲و ن
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 یدح هدننزو ريم( عیظفلا )اعیظف هدح و اذا هعظفتوهمظغنسا لاقب رد هنس انعم

 بذع ءام رونید هیوص راوکشوخ ولتطو روند هب هنسن یاوس رو عینش زو اه |
 ( عظفلا ) هنس انعم لالز روند هیوص یناصو فیفخ تی اغب لوق ىلع هتسانعم |

 عبارلا بابلانم اعظف مالا نالف عظف لاقب رد هنس انعم كلا ماظعتسا هرزوا هحو

 ءالتما ٠ اذا ءانالا عظف لاق رد هنس انعم قملوطو هقیطب ناب قشمو همظعتسا اذا |

 لاقب رد هنس انعم قلوا قاط یتقاط بوب ارغوا هب هقباضم كب هلیببس هیضق رو

 لیو رونید هغالغوا كچوک هدننزو دفدف ( عفعغلا ) اعرذ هب قاضاذا مالاب عظف
 لاقب روند هناویحو ناسنا عیرسو تسحو روند همدآ عبطکبسو فیفخ ناوق

 ند رازآو رجز ص وصخ هنعسق یو نویقو عیرس اذکو فیفخ یا عفعف وه
 روند همدآ فیفخو هفلخیدوب هدننزو طبالع ( عقاعفلا ) یک هعفعغ رد هباکح

 رحز وید عفعف هنس یعکو نویق هدسنن زو هلزلز ( ةعفعفلا )ا رونید هباصقو |
 ارحز مفعف اهل لاق اذا ملا یعارلا عفعف لاش رد هنس انعم كما رازآ و

 همدآ نابحو ققروق هدننزو رار ( عافعفلاو ) هلیصفرلاف( یناعفعفلاو یعفعفلا )
 هدرلن وب هلیصفرلاف ( یعفیفلاو ناعفعغلا ) رونلوا قالطاهنابوح یلواییاو روند

 ردهندانعمقءوطشیا زبت زیتو كروب زین زت هدننزو لزازن(عفعفتلا) رونیدهاصق
 راتنم ردتغل هل رسک كنافو هدننزو عقو ( مقفلا ) عرسا اذا لحرلا عفت لاقي

 ردهعقف یعجج روئلواریبعت یراتنم نالموط هکروند هننالواقشمو و قآ ندنعاونا

 ربغ و لوذبم كب دوخاپ روایروشوید هرزواهحو لهسا هلغلوا شوک كب یکوکو

 دابر ییدآ ۳ تافآ و تدا وح و تصلخ وا هب رفص تدتعا اذا لوالا و الا

 ندنكليسا كناوك و عرعرت اذا مالغلا عقف لاقب ردهنسانعم كمشتي بولوا ىحاص |
 ( یعاقفلاو مقافلا ) را نم تام اذا نالف عقف لاقب رد هنسانعم كلوا بوبالتج
 رجاوا رفصا لاش رولوا فصو هعلابم هب یه رق دوحاپ ی راص ك هدننزو ییا رغ

 رولوا فصو هکنر نالوا فاص و صلاخ اقلطم لوقیع دندش یا یعاتفو عقاف

 ۱3 ی رفاه رکو ناو یراص لر

۷۳3 1 
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 م هر دسک هنبزوک ینکحهدیا لمح و بات بوتب یجوک یهنسنر هسکر هلن .تعف ۱

 1 یسیدنک ارز 4 ةرق ره عقف نم لذاوه 3 لیلذلل لاش لئلا كنم و هدنن زو مع

 1 قلروغواییهنسنر هدننزو عفو ( عقفلا ( رولواراسک اخ و لاا كب هلغا وال ومقم

RIERAردهنسانعم قمروصووا و 43 رس اذا ثلاملا بابلا نم اعقف هعقف لاش رد  

 ٠ ینلیراص كنهنسن یراص رب هدننزو دوعق عوقفو عقفو طرضاذا راذلا عقف لاقب |

 : بابلانم اعوقفو اعقف هنول مقفلاق ردهنسانعم قلوا صناخ دوخای قلوا ویوق كب

 . لابو لای نالغوا و هتکلها اذا عقاوفلا هتعقف لاق رد هنس انعم كما راسک اخ و
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 زد هنسانعم قمرفچ ندنغوبف لوق ىلع قمفص نوجا قمقج یسریش ییامرخ
 . هلقعشموب و اهرشقنم اهجرخاوا اهرمصع اذا ثلاثلابابلانم اعصف_ةبط رلامصفلاقب

 . ردهنسانعم قمردشغوا هلفمرب *یبشرب نوجا قلریآ بولجآ ندهنسز نالوا هدنحا

 ۱ عفنیف نیلیل هعبصاب هکلد اذا *ینلا عصف لاق یک قهردشغوا هوبم یلکدرکچ

 قحوجو هیناطعایا اذکب ی عصفلوقت ردهنسانعم كمربو هیطع هیسک ر و هبفاع
 | هتفلق رشک اذایصلاعصف لاق ردهنسانعم قجآ بوربص ندنسیرد ینشاب كنکوح

 | قما يق بوموب هرکرب بوجآ هرکر, ینجیا كنجرف ناورح ینید و هنرک نع
 ؛ اهایح تدبا اذا ةبادلا تعصف لاقي راردبا هدنرابقع دافس و لوت هکرد هنسانعم
 هتماع عصف لاقب ردهنسانعم كمردیک بوحآ ندنشاب یندنبلد وی رخا هئفخا و ةر

 | اذا لاع هل عصف لاقب رد هنسانعم كمر و لام همدآرب و هسآر نع اهیسح اذا

 ندنسب رد ینشاب كنکوح قحوح ید و ( عاصتنالا ) ردرارکت وب ارهاظ هاطعا

 ا هلحوک ندهسک ر و عصف ییعع یصلا عصتفا لاش رد هنسأمعم قجآ بوربص

 ! (ةعصفلا) رهقب هلك هذخا اذاهقح هنم عصتفا لاقب ردهنسانعم مل آىنعوج كنقح
 هلوارقج زبت هغشح هلغلوا لوب هکرونید هیرد نالوا هدنرپ تنس هدننزوا هفرغ

E )هاطعا اذا لاع هل عصف لاق ردهنسانعم كمرو لام همدآ رب یخد وب  
 نلیرو كمر و 4.طع و لام الثم هلغلواربتعم فاشکناو شفت هدنیبهد دام عصف ومشآ

 ردهنسانعم ناتلیصف لوقلع قلهط 2 و ردا هلازا وفشکقبلقو ردک كمدآ

 كنکوج هکرونید هفحوج لوش ( عصفالا ) اسفوا طرض اذا لحرلا عضف لاقب
 (ءاعصفلا) هفلقلا یدابیا مسفا مالغلاش هلوا ق قجا یکواتنس بویلوا یرد هدنشاب

 لوش هدننزو ناشطع ( ناعصقلا ) هنس انعم هراف روند هناص هدننزو ءارجب

 راه و و هلوا رروط جا وم هاب ایاد ندنن رارح تدش هکر رونید همدآ ۱

 یا فوت ناکا ناطق تو لاقب ردبا تأشن ندقلوا جارلا راح تیاغب |
 نرهنسب هلن وكس كن همجحم دانمو ىح كناف ( عضفلا ) اب اهتلاو ةرارحادلا |
 قم روص واو سعحاذا ثلاشلا بابلا نم اعضف یصلا عصف لاق رد هنس انعم ۳
 هیضذ ر هدنزو هعانش ) هع اسفنا ) قبح اذا ا عنصف لاق ردهنتس انعم 1

 مالا عظف لاقي رد هنس انعم قلوا یاوس رو هبرکو مينشزواصم یهزادناودح ["

 ( عاظفالا ) كلذ رادقلا زواجو هتعانش تدتشا اذا سماخلا بابلا نم ةع اظف |
 كب یشیا رو عظف یتعع مالا عطفا لاش رد هنسانعم هعاظف هل رمسک كنم ۳

 مظع مار همدآربو اعيظف هدحواذا هعظفا لاقب رد هنسانعم قلو عینشو یاوسر |

 مظع ما هب لزناذا لوهحا ىلع لحرلا عظفا لاقب رد هنس انعم قوا ثداح |

 قاو رت دو 9و یی رب ییا نب هدرلن وب هدتتزو لعشت ) عطفها وا عاملا )|



eA 
 دف اس ا

 هيلا عرف لاقب رد هتسانعم كلا دادقساو هلاغتسا بودبا دایرفو داد ندهسکرت و
 : اذا هيلا عرف لاقب رولوا دض هلغلوا هتسانعم كلیا دادماو ددمو هلاغتسا اذا هنمو
 [ قعایوا بویلکلب ندوش واوا اذا هبلا عرف لاق رد هنسانعم قفغص هیسکربو هناغا

 ٠ || بويلكلب یندوب هليحف كناف ( عرغلا ) به اذا همون نم عزف لاقب رد هنسانعم
 بابلانم اعرف هنم عزف لاقب ردزناج هلنیتصفو هل رسک كناف رد هنسانعم قغروق 2

 ردهتسانعم دادماو هئاغتسا اذا هيلا عزف لاقب ردهنسانعم دادقساو عزف نعم ثلاثلا

 رضعب و نغد هع رف ق رهلوا یدعتم هسغنب هدنوب نکل هناغا اذا هبلا عزف لاقب

 ! باب و مهع رف ندثلا باب و ردهنسانعم میناغتسا مهیلا عزف ندعبأر باب هک رایدید

 راصتنا ندعبار باب هدندنع رلعبو رد هنسانعم مهرصنو یثلغا مهعزف ندعبار
 كعثتب ه دادما هل رسك كنم زمه ( عارفالا ) رد مصعم هنسانعم دادمقساو
 قمردنایوا بوردنلکلب ندوقب واو مهرمصنو ماعا اذا مهعزفا لاقب رد هنسانعم

 هفاخا اذا هعرفا لاق رد هنساتعم ققق روقو هتهن اذا هتعرفا لوقت رد هنسانعم

 ۱ بلس یسهمه هکر د هشام كم ردیک یشهدو عزف نالوا ه دننورد كمدآر و

 | كجم ( ةع رفلاو عزغملا ) عرغلا هنع فشك اذا هنع ع زفا لاش ردنوحا

 رارونلوا لامعتسا هدشنومو رکذمو عجو درفم روند هرب قجغص هلبحف كبازو
 فوخ نوجسیدنک دوخای ندنسیدنک هکرونید هیسک لوش هدننزو هلحر لوق ىلع
 هلحا نموا هنم عزف نم ةع زغم اوا احلا یا ةعرفلاو عزغملا وه لاقب هلوا رونلوا
 روند همدا نالوا ردوفروق بودلکلب یسا ااد هدننزو همالع ( ةعازغلا )

 | هدننزو هرم ( ةع نغلا ) اریثک سانلا عرف ناك اذا ةعارف لح ر لاقب
 | لحر لاش هلوا ردا تشهدو فوخ قوج كب ندفلخ هک رونید همدآ ل وش

 ۱ ۱ هک رونبد هبسک لوش هدننززو هفرع ) هع رفلا ( سانلانم عزف ناک اذا هع رف

 هنم عرف ناکاذا ةعرف لحر لاقب هلوا ردنا تیشخ و فوخ اماد ندیدنک سان
 مس ( عزغملا ) ردندلاجر ءاعسا هدننزو دادش ( عازف ) هدننزو ریز ( عیرف )
 1 یا عزغم لجر لاقب ردنوجا هلازا لیعفت ءانب هدنوب رونید هرداب و ریلد هدننزو

 || ردشغوا عادباقلقفروق هننرطف هکایوک رولوا دنم هلکد همدآ ققروق و عام
 1 هقاخا اذا هعرف لاقب ردهنسانعء قققروق ( عیرفتلا ) نابح یا عرفم لحر لاق
 هنع عرف لاق ردنوحا هلازا یسانب کرده كمردیک یتسوقروق كمدآرب و

 || یجقروق ندهنسنره هدننزو بسانم ( عزافلا ) فو اهنعفشک اذا لوهحاع
 | كنهمحم نینویصف كناف ( عشفلا ) عرف یا عزاغم لحر لاقب رونید همدآ هكدوا
 امشف ةرذلا تعشف لاش ردهنسانعم قعروق یرلجوا كنبادغ رصم هلنوکس

 | هزا هلنوکس كداصو یصف كناف ( عصقلا ) اهفارطا سس اذا ثلاشلا بابلا نم
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۳3 
 منش ینجورخ هزت كنناچ وید عاکل یبرخا هنتسفن یدنک هدنلاح یراضتسا ||

 هکرد هسکرب نده یب فعالا نب ناعرف هقشب ندنویو ردشلبیا حاملا ردنا

 ردهب رمصم راید ؛یضاق هکناعرفنب هفیهل نب هللا دبعو یدبا قراس مهو رعاش مه |
 حالصاو لصف بوريك هنغلارا كرلندبا عازن هلیصف كيم ( عرافلا ) ردندندحم |

 هدننزو هحرحد ( ةعقرفلا ) هدننزو ربنم رددرفم عرغم روند هرایسابم ندا ا

 عقرف لاق ردهنسانعم قغعدرتح قعربو هقنع یول اذا انالف عقرف لاقب ردهم انعم

 رد هنسانعم قمادرتج قمر هدنئزو جرحدت ( عقرغتلا ) اهضقن اذا عباصالا

 رد هنسانعم مقرفن هدننزو ماجصرحا ( عاقنرفالا ) تعقرفتف عباصالا عقرف لاقب

 ییعم عبامحالا حق رفا لاش رولوا یدعنم ه دانعمویو تعغن رفاف عباصالا عقرف لاق

 فشکنا اذا هنع عفت رقا لاق رد هنسانعم قلوا هغ رالآ بولحآ ندهنسنرو اهعقرف

 اعاقرف مقرف لاق رد هنسانعم قلهطرمض هل رسک كناف ( عاقرفلا ) یعتو هنع

 ) عن رفلا ( هنسانعم تسا روند هنوک ه دنن زو هذغنق )€ هعق رفلا ( طرمط اذا

 طسو لثخ روند هب هاهک نالوا كحوک هنو و هب هدننزو ذغنقو هدنن زو حرز

 ةعبب ر نب هلا دبع نبا هلئوکس تكنهمجعم یازو یصف كناف ( عزفلا ) هنسانعم |
 ندنسهلیبق هعارخو ردیعا كنهسکرب ندنسهلیبق بلکو ردیمسا كن هسک مان لدنح نب |

 نی میهارا هدننامز یسابع روصنم هکرد هسک ل وش عرفلا ناو ردیسا كنهسکرب | ا
 aS E جورخ هلا مهنع هللا یطر ىلع ن نسح ن هللادبع ۱

 نا م ۲" ندنتعاج ةاداع ینب هل سسک كناف ۱ عرفلا ) ردشلوا رادر و راتفرک | :
 د كمدآ رب 9 ری يملا هکرد قیقع نا سا هل _نرتصف ) عزرفلا ( روا ۳

 یمهلیبق مشخ نارهش نب عزفو یدلیا ثیدح تیاور ندنرابانح عقنم هکر دیسا ۳
 ردردصم عزف هکوبلاح رولک عازفا یعجج روید هبوقروق عزفو ردندنلاجر كنيس
 هنسهدارا عون د وخای 9 لامعتسا ه دنعقوم ما بولوا ردصم لصالاق ینعی

 یک الا یضابقناو راش كيلق نالوا شضراع نده جقروفرب شا وقروق

 ردندلیبق و وڌ روق نالوا ضراع ه دقدل رقیح نایک انو ه رحا وش وا رونلوا رییمت

 ردلکد راج كند هلان ۰ ترعذو تقرفو تعزف روند هللا نم تفخ ن

 ! کرد هک ر ندنتعاجب لازنلاو فعالا نب ناعرف ردنداعسا هدننزو نامع ( ناعرف (

 قەروت ینو كنهسکرب و اددش ادع اذا لجرلا عقرف لاقب ردهنسانعم كلل كب كب

 | نالوا یلولدم كارل ةلك وبشا قرفلاو رعذلا یا عزفلا هبلق نع فشک لاق ردنب 1 1

 1 هنوحواو هعالکلد ~d کرو ساره 6و هدبس راف ردبا تّشن ندنعقو ترضم

 ۰ .فاخو قرف اا عرف عرف لاق روئلوا لاتعتسا والو م یسک تا ارا ۱

۱ 

 ر دمو سس

 ا
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 | تتیاكلذ مهلبا تلعف اذا موقلا ع رفا لاقبو ةعرفلا ثحت اذا لبالا تعرفا لاقب ,
 موقلاع رفا لاش ردهنسانعم قمراو مدعم ندراس هلحر هلببلط تواو وصو هعرفلا

 ع رفالاق ردهنتسانعم قلوا نماضو لیفک هتنافلعتءو لاو سانلا لواق اوعصنا اذا |

 یدلیا ادتفا هبیناغص هد ربیعتوب هچرک فلؤم هکرد ح راش مهلغک اذا هلها نالف |
 كياچ هلغلوا تبثم هلیترابع مهافک یا هلها یداولا ع رفا هدهرئاس تاهما نکل
 رداکد نیبتم یفاطل كتلافک هلها اعقاو رولوا كعد یدلیا تیافک هنناکس یوص
 هامدا اذا س رغلا ماجللا ع رفا لاقب رد هنسانعم قانق ینب رغا یک كنآ عارفاو
 یرب رب و هدتبا اذا ؛یشلاو ثیدحلا عرفا لاقب ردهنسانعم قاشب هبهنسنرب و هف یا

 فرعف اهیف لوح اذا ضرالا عرفا لاقب رد هنسانعم كلعب بولآ یفربخ ب وزک |
 سورعلا ع رفا لاقب رد هنسانعم كمروت یتشیا بودا عاج هلا زقو اهربخ
 كليا لوق ىلع كمروک یناق سافن هدنماکنه تدالو نوناخو اهنایشغنم ع رف اذا

 قوا ةدالولا دنع مدلا تار اذا ةأرملا تعرفا لاقب ردهنسانعم كمروک یناق ضیح
 رد هنسانعم كلبا هانو داسفا بوبلهراب نالترمص ییسب روس نویقو تضاحام لوا

 نشد یسهدرکسو دیس كموقرو تمداو تدسفا اذا معلا عبضلا تعرفا لاقب

 زا اذا لوهحا ىلع نالف ىنب دبس عرفا لاقب ردهنسانعم قلوا ريساو ذخا ندنفرط
 رد هتسانعم كنا هب یغاشا یک لیس ندریاب و ندغاط یغدوب ( عیرفتلا ) هوذخا

 رولوا دض یک عارفا هلغلوا هنسانعمققح هکسکویو ردحا اذا لبلانم ع رفا لاق

 عرف لاقب رد هنسسانعم قل نغوب یندلو كليا كنهقاو دعص اذا لبجملا ع رف لاق
 داهتجا هدیدع ماکحاو عورف یکرلخاش ندهلئسم لصارو ع رفلا حذ اذا لحرلا

 اعو رف اهلعح اذا لصالا اذه نم هیقفلا ع رف لاق رد هنسانعم كليا جارخاو
 *ءشلاو ثيدحلا ع رفتسا لاقب رد هنسانعم قلشب هبهنسنرب یدوب ( عارفتسالا )
 لح رلا ع رفتسا لاق رد هنسانعم قلروغو نشو روا كلبا كن هقانو هادتبا اذا
 بعشنم هدیدع ماکحا ندهلئسم لصا ه دننزو لعفت ( عرفتلا ) ع رغلا حذ اذا
 كقلخ هبکرب و تعرفتف لئاسم لصالا اذهنم هیففلا ع رف لاقب ردهنسانعم قوا
 كموقرو مهالعو مهبکر اذا موقلا نالف ع رفت لاقب ردهنسانعم قاوا هلاوح هنب رزوا

 ةدبسس جو زر اذا موقلا نالف ع رفت لاق ردهنسانعم كالا جوز یناوس دیس

 ناصغالا تع رفت لاق رد هنسانعم قذ وا ناوارف ی رلخاش كحاغاو مهناسن

 لعفبف ( عرفیفلا ) ردیدآ عصومرب هدا زو لودح ( عورف ) ترثک اذا
 هکر دیبغل كنهسک مان هبواعم نب ٌةبلعث هدننزو ریز ( عب رف ) رددآ رعثر هدننزو

 تلسلا نب ةيما هکهتن ردتغل هدنظفل نوعرف یلظفل می رفو ردندناسن سیقلادبع
 هدنتب « لاقتلاب هناش عب رفو » یس ومو داع ناو دواد یخ « وبشا ك عاش مان

 د
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 | سوسوملا ىا[ عرفالا مکنمویال] ثيدحملا هنمو رونید همدا ول هسوسو عرفاوحلصا
 هلنیتعف ( ع رفلا ) ر دسثن وم كع رفا هدشن زو ءارج ( ءاع رفلا ) |

 .هدنیلهاج روند هنسب رواب ینیدروغوط لوا هلا كنبجکو كنوبق د وخاپ تنهفن
 رلدععب و [ ةريتعالو ع رفال ] ثيدحلا هنمو یدیا راردبا ناب رق هنب رلنص نآ

 یس ود العاو جک رب هدقدلوا غلاب هراهم زوب یسود كنب رب ندهیلهاج هدندنع ||
 مالسا لها امدقم ردهود ی رلکدلیا نابرق لوا یرلکدید عرف یدبا ردنا نابرق هننص | "
 تغارف هلغلوا رداص یبنو حسن هدعب بولوا ردا حبذ ینرب ه رزوا لاونم لوا ید ا ۰

 اوضارت لاقب رونید هکلو عرفو هلنیت ردع رف یعجو هعرف یدرفم رلیدلیا
 ردصم ندنظفل ع رفاو ردیعا عطومرب ه دنن هفوک هللا هرصب و مسقلاب یا ع رغلاب |

 باببلا نم اعرف لحرلا عرف لاش هنسانعم قذوا رفاوو ما یحاص كشاب رولوا

 ردزاج هدهلنوکس كنار رونید هبهلهک ع رفو رعشلا مان یا ع رفا ناک اذا مبارلا | "

 لق یا ریثک عرف هصیفق لاق ردتغل هد هلیئوکس كنار یک هلق رد هعرف ی درفم 8

 ندهرکص نوجا قلف هرزوا رارق بودویب هلغمالوا ریبکو مان مولطو هبرق عرفو |
 هلازا ینتراکب زف یخدوب هدننزو لاعتفا ( عارتفالا ) روند ه همای شفق هدای ز |

 بسانت یک یهسو رس ( ع راغلا ) اهضتفا اذا رکبلا عرتفا لاقب رد هنسانعم كما
 | یا ع راف "یش لاق روند ههنسن نوزومو فیطلو بوخ نالوا الابو دنلب هرزوا | "
 یا ع راف یش لاش رولوا دنح هاکغد هتدش رتکو قحاو نسخا "یبه عفن رم لاع 3

 هکر دیدآ هب رقر هدلحم مان ةارسلا یداوو ردیدآ نصحر هدنب دم ع رافو لفتسم ۱

 عنصومرپ هدنبارت فئاط ع رافو ردیداو رب بی رق هبهکم هباسو ردعقاو هدنب رق هباس |
 تک احو یاوو ناطلس رولوا درغم رد هلاعف هک ندنلنغل هعرف ع رافو ردیدآ

 ( ع راوفلا ) مهناوعانمیا ناطلسلا ةع رف نم ع راف وه لاقب رونید هنناوعاو عابنا |
 ردیعسا تموم ر و ردهع راق ید رقم روند هش رایدنقآ وص نالوا ه دکسکوب »۰

 تا همی رفو هماما یا تن هعی رف ردندناوست ماما هدننزو هنیهح ( هعیرف )| 1

 هعب رفو مشخدلا نب كلام تنب هعب رفو سيق تنب همی رفو رجع تنب همی رفو عفار |"

 نیا تبا ن ناسحو رد رلهیاحم هدرلتوب رد هدننزو هبنهحو لوق ىلع ناتسن |

 ج۲

 ۹3۳۹ وی جم مو رکعت بو یاجج

 بنع هک عرف نب مینو ردیعسا یسدلاو هک هدننزو هنیهج ردفراعتم هلکعد همیرفلا
 هب یغاشا ندغاطو ندریاب هلی رسک كن هزم ( عارفالا ) ردندنیعبا رد هدنن زو
 لاقب ردهنسانعم قغوقو ردحا اذا لبلاق ع رفا لاق رد هنسانعم كنا یرغوط
 تاعا ناف یوا تابا هرزول جیم و ۳۳9 یت اذا موقلاب ع رفا

 1 ردهنسانعم قمروغوط یز وان كلا هکابو اه رحم اذا a ع رفا لاق رد هتساتعم |
 ی ےک ااا ااا ا مور چ م بس ا تصمیم سیم سس اا ا تم سا صحت سس مس سا تست سس تستی
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 اذا "الکلا عزرفت لاق رد هنسانعم قلوا كولب كواب قلراج هدننزو جرحدن ۱
 لاق روند هنسب رقو كنهنسنره هدننزو عرز ( عرفلا ) اعطق یا عزارف راص أ

 لاقب ونلوا قالطا هنناشیذو فیرش كتعاججرو اعالعا یا فروا هلظ هحودلاعرف ۱

 رونلوا قالطا هظوفحو رضاح لام نالوا یانو دیفمو مهفيرش یا هموقعرف نالف |"

 نفهوبشالرعاش مان رعیوش هک تن یدلبا محو هلک یا دییقت هلندتعفینوب یرهوح ۱

 عرفو ردتبثم هلیئوکس كنار هدننیب ه سسکی ملو الام هعرف نم«رصتعی مو قیتساو |

 ماتلا رعشلا وهو عرفلا لوط ةارما لاق روئلوا قالطا هحاص نالوارفاوو مان |

 انس اع رف هدب یف تیآر ل وقت رونید های شلزو د ندنح وا كنغ ادب جاغاو |[
 ندلاد نوتب یتعی بویلراب ىج اغآو بیضقلا فرط نم تلع تلا س وةلا یهو |
 هنظفل ریغ هدارو یسقلا ریخنم یه وا ةف وقشلا ریغلا سوفلا یا عرغلاب هامر | لاقب رونید هنبرتهبو هدیزکو فیطل كب كنعسف یاب لوقیع رونید هاب شلزود |[

 عرف سوق لاقیو رد ینبم هلوف نالوا زبجم لیواتلاب یقیدنلوا لاخدا فیرعت فرح
 ندشاسیانعموب ردنرابع ندنچاص كنوناخ ةأرملا عرفو ثب ًاتلاو فصولب ةعرفو
 رود هر قح هقاوص هنسیدنقآ هرد عرفو رولک عورف ىعج كعرف رد عا ۱

 هکرونلوا قالطا هنس رقوب كغلوق نذالا عرفو هل مک كناف ردعارف یعجج كنوب |

 اهعرف نذ اللنمو فلم اهالعايا هنذا عرفعرفلاقب ردفح هلوا یکلت رک تسوا |

 ردصم عرفو ردفلوا هلیاونع اهالعا نذالانمو هرابع قح هلکلیا مسر هر ابع
 دعصاذا ثلاثلا بابلانم اعرف لبجم لا عرف لاقب ردهنسانعم قمقح هکسکو رولوا |

 هلازاییغلزمق كزيقو لزت اذا لبجلا عرف لاقب رولوا دض هلغلوا هنسانعم كما یغاشاو

 دوخاب هلکنکد هنشاب كن هسکرب و اهتفااذا رکبلا عرف لاقب رد هنس انعم كلا

 عرفو اهب هالع اذا اضعلاب هسأر عرف لاقب ردلمعتسم هنس انعم قمل وا هلاوح هلق
 زارفرمسو بلاغ هلیتهج لاجو نسحای ناشو فرش هراس هدننزو دوعق عورفو |

 ف رشلاب مه الع اذا اعورفو اعرف موقلا عرف لاش ردلسعتسم هنس انعم قلوا |

 عرف لاش رد هنسانعم قموقيلا ندکعروب بوكلس هلل اب وا ىنشاب كن او ناجلابوا
 عفد بوریک هنغل ارآ كرلمدآ نالوا هرزوا عازنو هجکو هعذق اذا ماحب سرفلا |

 مصاو فکو زج اذا موقلا نيب عرف لاش رد هنس انعم كليا حالسا هلعار |

 عنحومر هد هیحا نالوا یمظعا هدنرلهیحا هرونم هدم هلی كناف ( عرفلا ) |

 هد هلبصف كناف هدنو ردبعا كن هرد رب عرفتم ندلبح مان بکیک هدنافرعو رد,دآ ۱

 ( ناعرفلا ) رک ذیس-اک رولوا عج ندنظفل عرفاو ردبدآ كيوصرو رد هدزنابز |
 هدنن زو رجا ( ع رفالا ) ردعج ن دنظفل ع رفا ىح د و هيض كن اف |
 عرفا رکپ وبا ناکو ردیلب اقم علصا روند همدآ نالوا هرزوا رارقو مان یجاص |

 ۳ سرچ حیطه

 عاصا
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 ف ا دا دوا ۳ 0 عج” ٤ عجفلا ( ) ءافلا ل ۰( 1

 ثكمدآ ر مجف هکیدید رلعب هعحوا اذا ثلاثلا بابلانم ایف هیسف لاش ردهنسانعم

 رد هنسانعم قم ر داي بودیحآ یسیدنک یسم واد وان كاس هنسن لومقء كىو 0

 م ركي "یشب ناسنالا محوبناوهو عوجفم وهف لوهحلاىلع هلاع لجرلا ععف
e 1مركملاهئيش مادعاب هتعجواىا ةبيصملا هتعجق لاو حراشلا لاق  
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 ( عوجفلاومحافلا )سانلامجفت ةثيزریا ةعجاف هبتلزن لاقب رونید دتبیصموهئداح
 سانلامجفبیا عوجفو محافتوم لاقب روند هثیش ندا كادردیمان هدننزو روبص
 هرزوا بارعا معز هکرونلوا قالطا ه هغرق ی رلکدبد نیبلا بارع عجافو یهاودلاب
 لا بار ن عحاقلا حاص لاق رلرديا مأشت هلبوص رديا نور هلقارتفا قلخ

 نال لثم ةعیحف تاذ یا عحاف دارا لاش رونبذ هن واخ شمارغوا هتیبصمو

 ( عجفتلا ) رد هنسانعم هئي زر رونید هتببصم هدننزو هنيغس ( ةعبجفلا )
 عفت لاق رد هنسانعم قلوا كان درد بویحآ هدنلو زا تبیصم ر هدننزو لعفت

 ىدح كن هسک مان هقلعم هدننزو بارغ ( عاجقلا ) ةبيصإل عحون اذا لحرلا
 یغایادوخای هلغلوا یرکا یغوبط دوخای یکلب ا هلادتعف ( عدقلا ) ردیسا

 سم جوجه

 فوق یتلایابط هلفلوكيکحیراقوب ینابط یأر یلعو رولواقفلاف هجک واو هک قلوا
 هلوارلیا هدیج رهسصاب هنی رزواكنشوق هحرسرب هک هلیوشردهنسانعء قاوا ف وجو |

 قاوا یرک او قروهعقلاصیک شلریا ندنرلرب بولبقرویراربقانی واولادوخای |
 فا د وسخای رولوا داز ردامو قلخ هدرل هبخلب یرنکا تااعنوب ندر هنا
 دوهب نا ] رعنا ثیدح هنمو رد هنسانعم قلوا یرکا یی ام كنابط هلک

 عبا رلا بابلا نم عرق لحرلا عدف لاش و ۱ همدق تعدفذ تب نم هوعفد رببخ |

 هاغلارا یسهگلب هلبغنرط هلغلوا ققلاق یسکوک كننابط عدف هدنعق هودو |
 ةقاو عدفا لج لاقب ردفصو ندروکذم عدف ( عدنالا ) ردنرابع ندقنوا یک

 وند توم نالوا یف 0 و هد تا ( ةعدفلا ( ءاعدف

 e سو

 س ت
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 لالا ةي واز روند e كغاط هدننزو هروفصع ( ی

 ر دقل وا هوا نالوا با وص د وحاپ ردشاور یز زع ندتغل هعاو و هنسسانعم

 هدننزو هدفشنق ) هعز رفلا ( روند هنکدرکح كغوع هدننزو ذفنق ) عزرفلا 3 1

 كن ۵ ندرمدن طوبی كا هل هعزرفو رد عزا رف یعج روند ه:ک و اب قلر اج ۲

 .( عزرفتلا ( ردشابا لیصفت هرزوا قلوا مسن یدب هدنس هدام دبل فلؤم ردیمسا_

CEK) ۱ تل 

 ندیا كاندرد یمان ( ةعجاغلا ) هعجفینمع هعجف لاقب ردهنسانعم عجف ( عيجفتلا )

۱ 
 ررویک دروس هرزوایمهقراكغايال وفیلع قلوا كل رودوق رویرغوط هنف رط ید



 ]| تلععسا اذا ةبلكلا تعلظ لا رد هنسانعم قمقلب و قمزبف كب وك قحاف
 | ملاض ةباد لاق رونید هلا ويح نالوا رروب كر هكي بویسغا یغایا ( علاظلا )
 ۱ | هفرطر و مهتم یا علاظ لجر لاق رونلوا قالطا همدا مهتمو علظ اهب ناک اذا

 | علاظورد هعلاظ نوم لوقیلع ردیواسم یتنّومو رک ذم رونلوا قالطا ههنسن لئام

 | نیسغزبق هک روند هکپ وک قید شمرقهککراو هکب وک كکرا شمزیق 4 یشید

 ٠ | هنانعمجوا هداروب * بالکلا علاظ ماني یتح ماناال + لثملا هنمو رونلوا ریبعت قلی و

 || كوك قسغا اریز ردکعد موبوان هجقدموبوا یفسغا راک وک انعم سب ردلقح

 بولوا رظتنم هکات نمهدبا تآرح هفغناچ هب یشبد نکیا راو رلکبوک جګو خاص
 هب یثیددارم دوخاب رراو هاوخهدعب بوئاچ هیثید هلیقیرط هصوص هدقدوبوارانا
 یشیدشمزبق هککرادوخایرموبوا هعیمروتب یتشیا ندنفلنغزیق هکر دبلک كکر ا شمزبق
 | رصبتبویعالامهاوتلفغ هدنروما رزم ووا نسیدنک هلکعاالبتسا رلککرا هکر دبلک
 هباد هک ردتلعرب هدننزو با رغ( عالظلا)رونلوا برف هدنقح هسک نداماقهاودحو

 ندلروب كبو كعروب قوجوو ردیروب كرهریدکی بودبا روهظ هدنرلفایا كنمسق
 هدندروب ملس ونب هدننزو درص ( علظ ) ردضمرب ثده ندنکلیدنک زلوا
 ردیدآ كغاطرب

 لاقب روتید هیسک یوخدبهدننزو لجرفس ( عحرفعلا ) (ع ةا نيعلا لصف ۰)
 (عکنکعلا)رونیدهمدآ رود و هدننزو لح ر غس( عکوکعلا) قلا *"یسیا عحرفع لحر

 هل راثیع ( علع ) راربدیخد عکنعک رونبد هنککرا كنمنابایو لوغ هدننزو لدنس

 ردندن امك رازآو رحز ص وصخم هنیسق هودو یحکو نویق هدشزو نا هلیعف
 هکر دیدآ رش  تبان هد هب ر هدننززو ذفنق( عخهعلا )هدننزو دف دق را رب د ید لعاع

 یعرت اهنکرت لاقف هنفانع یارعا لئسو رونلوا لاخدا هب هودا یغارببو یسیدنک

 | رد هلیناونع مخعح نامه ینوب رانمعب اهفرووام یوادتب ةره# یهو مخمل
 ۱ نيع هدنرلب اک یناعم نف ضعبو رد هدتنزو دهده هللا همععم یاخ هکر لید,د

 هدٌیسدصعب هکر د مجرتم ردطلغ هلغغوا مسر هدنناونع علا, یعرت هلیع دقت كس

 ] ءاغوغ ( ءاعوعلا ) رولوا شلوا طلغ یخدوب هلغلوا موس" هایعدقن كناه یخد

 | مدآ ر هدننزو لبعفت ) عییعتلا ( رود هب قلغحو هب هطاع هکر دبف داصو هدنزو

 | مرغ عیع لاقن ردهنسانعم قلوا هدنام ردوزجاع ندسشیا ییدلبا تعزعو دصق

 | لاق هو رسش لو "اصیع تیعاع فی رصتلا بتک قو هودصق ما نع اویع اذا

 ردغ وضع ندنرلتوص یعو ءاع كحهروس



 را ۸

 هل عاط لانش ریو ا هدنظفل عوط اس و ( مبطلا ) |
 ۱ اعوط عوطب عاطف ةغل اعیط عیطو"

 1 یا ی :وكس كمالو ىح كناظ ( علظلا ) (+ همجحملا ءاظلا لصف »)
 | ٠ نع اذا ثلاثلا باسبلا نم اعلظ ریعبلا ملظ لاش رد هنس انعم كعر وب كرهکب

 | نال دف رک بلی م . باعلط لف غیر ه لثلا هنمو هیشمق

 E ندکل المر لاح كنس ىنعي كل اح هنرحص نمالا كغعت لاحیف هياع قالوا |

 رلذیلوا ىي تبعاكس دوخاي رازلاماقهاو دقت هكلاوحا كنس رانیلوا نوزحو |
 ردڪكمد نل نالا تناعاو د دم اکسس هدنم اکنه كلن اوتا و فعض كنس |
 هداروب رونلوا برش هدنض رعم قماس وا تناعتساو دادقتسا ندنس هلوقم هناکیب |

a. 

 -  ۰ iی ر
  3 3ی ۳۲۳ و رچ ۳۳۳

 كعلظ ىلع برا « لاقبو رد ا ند ا اا ا زار شقرل ا
 هنسن رب جراخ ندننقاطو بات "هدهع هسکرپ هقیطتال اع هتناف فیعض كنا یا ۳

 ندنسانعم قمردلاق شاط عبر هدارو روئلوادارا ۱ هدکدلبا رادتباو باکترا هلی

 | قج هر وک هکفلقغسغ هرب تكسکو ینعی كعلظ ىلع قرا لاشو ردذ وأم
 كرادنقاو لمح *هلصوح هفلک: تح دارهردما ندنظفل قر یەک قرا ردکعد

 یی دشت كلر دق هنب نکیا راو كلاح فعض كلذک ردکعد هلا ل وخد یرادقم

 لع اقرا لاقب و رولوا هنسانعم عم یلع هکرولوا كد هلبا دهحو یمس یرادقم

 هک ر دکعد هلا حالصا یکناح فعنم یدنک ادتبا ین الوا كرما ےلصا یا كملظ 1
 كکیدلیاد دهن هک هلا ددهتو دیعو هدعب بوقاب ا رع یدنک اینا دارم 1

 هقلخ نکیا راو هصیقنو بیع هدنس دوخاپ ردقو كرادتقا هنمواقم هليا ه ۶ ۱

 ر هصالخ رونلوا دارا هدرا كحد هلا توکس ندقلوا تلیعت و نعط زا ردنابژ #۷ ۱

 ق لاق و رونلوا داربا هدنلحم منم ندنکرحو لع جراخ ندنس هفیظوو دح یدآ ۱
 ندسان ناسل ییهسک نالوا یس هصیقنو بیع رب كعلظ ىلع ظفحا یعب كملظ ىلع

 را نولوقی و رونلوا دارا دننعغ تاکساو رجز ندروب نم بيع نوا هظفاحم أ
 | هبقر هدنب ردکعد هليا نوسفا هکلقسغا ةيقرلا نم اما یاقلا سكب كعلظ ىلع

 بیع دک یعب مهدبا راعتو نونسفا اک ان 8 وب قلقسغا جات هنوسفاو
 هلیقاب هنحالصاو عفد یک كنس هدنب هليا یعس هنح الصاو عفد كنا بوقاب هکتلعو

 قسغا ىنعب « اضاهب نا كعلظ ىلع قرا « رخآ لثم قو ردقو تلعو بيع قح
 اهل وا تسکش ت هرکص هک هللا دوعص هکسکوب هروک هنلمح كکغایا نالوا

 هسا ترثک رب هک ای وک ردلمعتسم هنسانعم قملاراط رب یشان ندنترثک كان ملظ
 هب رامروتوا هرزوا یرلزبدررب ندماحز دوخاییدنود هیهباد قسغآ هلفمالوا لمح
 وا مرکل مهب تئفاص یا ی شرالا ب له ا ا ف سا
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 شکر ةعاط هعاطا نولوش رایدلیا ایا ا هنعص يم ردصم هعاط

 یعرلاهعاطالاق ردلمعتسم هثسانعم قلوا ناسآقمالتوا ندنتسره هراوط هلغلوا

 ردلتفتمم هنساتعم قلوب تىلباق یسروشوید بوش یشع تحاغآ و عاط ین عع |

 كب هدننزو بارح ( عاوطلا ) ینتج نا نکما و هرم كردا اذا رها عاطا لاقب

 هدنن زو 4 عیطلاو عئاطلا ( عیطع یا عاوطم لحر لاق روند همدآ عیطع

 داقنم یا عبطو عئاطو عاط الجر لاقب ردبلپاقم هرکم هک رونید هداقنم هسفنب
 کر رولک عوطییج كعياطو ردفوذح ییاب ردبولقم ندعاط یسدلک عالع هداروب
 هعاط ی دیج و ردندناوسن مالعا ( هعاطو ) هدننزو هرف ۱ ) هدننزو

 هدنن زوهیها رک( ةيعاوطلا ) ردرلرعاش ینابنشلاو یرازرفلا ةعوط نا و ردندا عش |
 (عاطلا) ةعاطلایا كل ةيعاوطلا نس> نالف لاقب ردردصعمسا هکردهنسانعم هعاط
 ثالئلافتایصنم ثالثو تاکلهم ثالث ] « ثیدلا هنمو ردلوعفم سا ندلاعفا هلیعكيم
 هعیطب ناوه عاطلا جشلاف [ هسفتب ءرلا باجتاو عبتم یوهو عاطم حش تاکلهلا

 لوش عاطم مش ینعی هلام یف هيلع ىلاعت هللا امجوا ىتلا قوقحلا عنم ىف هبحاص |

 هدنصوصخ كءربو ىبهيهلا قوفح والثم تاکز هک رونلوا قالطا هنتفص لخع

 هلتعواطم هبهنسن رب هدنزو لیعغت ( عبوطتلا ) هل وا موکح و عیطم کا ینصم ۱

 [ هیخا لدق هسفن هل تع وطف ] یاعت هلوق هنمو رد هنس انعم كلا تعباتم ۱

 كع جوک ههنسنر ( ةعاطتسالا ) هیلاهتاجاو هتناعاو هتععشواهتعواطو هتعباتیا |

 لاقب ردنا عیطم هنر ادتقا ةدهع یبهنسن لوا ایوک رد هنس انعم تكمروتک تقاطو

 ات نالوا مت هللا اط راربد عیطسب عاطسا هکرولوا هاکو یناط اذا هلمحم عاطتسا

 هکوب لاح aE رک یکلتا ماغداهباطیبات هاکیرح ینیسو راردبافذحال اقتتسا ۱
 تآ رف [ هورهظب نا وع اطسا اغ ] هزج ماماو ردلکد زن اجالصا یکی رحم كنيم

 رولوا قوا عج ناک اس هک هلب دیدشت كل عدم یاطو SE كليس رلب دلبا ۱

 || عیطسب عاطسا رلععیو هلا فذح ىباط الاقثتسا رارید عبتسب عاتسا برع ضعب و
 | عوطا نالوا یلصا كنظفل عاطا هك هنس انعم عیطب عاطا هلیعطق كن همه رلربد |

 لالما شیوعت یفرح نیس ندنس هکرح كواو نالوا بولقم هفلا كنس هلک |
 هک جوک بور ونک تفاط هلاالب جوک هب هنسنرب هدننزو لعافت ( عواطنلا ) |

 هنع اطتسا فلکتیا هعیطتسب ىح مالا اذهل عواطت لاق رد هنس انعم كءثرود |

 هبحاو هلتبسانموب رد هنس انعم كلبا تعاط هلفلکت هدنن زو لعفت ( عوطتلا )

 لاش یک لغت یدنلوا لامعتسا هنس انعم كما عربت هد هنسن نالوا ند همزالو

 عوطتم ريخ لغنتم لكل لافیو ةلفانلایا عوطتلا ةولص هنمو هب عربتاذا هب عوطن |

 / هففا و ادا 4ع واط لاش رد هنس انعم يقعوا هک رب هدنزو .هماقن ¢ ةعواطملا ( ۱

 عیطلا
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 ۱ بوتا شره یتیفیکو لاح نوا زد هیسکر و رظنلا ةماداب ینعب هيلع علطا اذا |

 [ ( عالطتسالا ) هيلا اهض رع اذا لااب هعلاط لاقب رد هنس انعم كن روتسوک ؟
 هب هتسن رو هب تدذاذا هعلطتسا لاقب رد همس انعم كعلیاو كمردیک یب هنسنرپ

 ١ یذلا امو هدنعام رظناذا نالف یر علطتسا لاق رد هنس انعم كعسیا یتاوا علطم

 ( ةيعامطلاو ) هلیخف كناط ( عاطلاو ) هلنیتصف ( ععطلا ) همصانم هيلا زربإ
 هو "یشلاق حعط لاش رد هنس انعم كلبا صرح هب هنسلر هدننزو هبه ارک

 هفئاط یرکسع مدطو هيلع صرح اذا عبارلا بابلا نم ةيعابطو اعانطو اعمط |
 ی رد عام طا شعبلا دنع رد عامطا یمج روئلوا قالطا هنر هفواع -

  مهقازرا یا مهعامطا دنا ذخا لاقب رونید هنبراتاقوا قحهلآ هفولع كن هدناط
 لحر ( عسطلاو ) هدننزو لجخ ( ععطلا و عءاطلا ( مهقازرا ضیق تاقوا ۳

 نواجخ ر واک نوعمط ی رجب روند هر اکعبطو صیرح رد رلفصو هدنزو
 بابحا رولک عامطاو یک یر اکس رواک یعاتطو یک "اتم رولک ءاع-طو يڪ

 ۱ دارم هک ر د هنس انعم یاو راوعط كن هدنن زو هعاطف ( ةعابتطلا 3 >

 ناك اذا سا بابلا نم ةف امط لعرا عمط لاش ردقل وا لوبحم هللا مو

 ۱3: چنل اش ا لامعتسا هدبحگت ماقءوب هروک هن ایب كح راش عطنا رب
 كنز ( عاسطالا ) هدنماقم بحت ىةيدلوا جورخلا ةريثك رلرد ةنالف را
 ۱ عسطلاف هعقوا اذا انالف عمطا لاقب ردهن-انعم كهروشود هععط ییهسک رب هل 1

 ی ېلج تسودنز هکرونید هن واخ برمشم كلف لوش هدشنزو حابصم ( عاسلا )
 عامطم اما لاش هلوا نا دنم هر ندنلاصو ¿ نکل بوروشود هب وزرا و 1

 هبهنسنقح هنلوا عمط هدننزو دعقم ( عمطلا ) اهمقن نم نكم الو عیطن .تناک اڌ
 | هصرحو ععط هدننزو هلحرم ( ةعمطلا ) هيف عمطيام ىا عمطم هيف لاقب روند

 لحام عءطت ىا ةعمطمل هعضاحا لوق نا لاقب روید هثثش نالوا هلیسو و ثعاپ

 ا عاطی عاطو عوطب 4 عاط لاقب رد هنسانعم قلوا داقنم هدننزو عون ( عوطلا )
 یسهالتوا ندناح ره هلغلواولتعس و یعرم و هل داقنا اذا عبارلاو لوالابابلا نم اع طظ

 | هنكماو عستا یا هنکما اذا عترملا هل عاط لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا نك
 كيد عوطوهلاقب رداعتسم هنسانعم داف و عیطم ةغاابم عوطو "اش یتح هيعر

 | نانعلاعوط هلآ نالوا مارولهس یسهلک هکدب و یفللوق هدنا ینکزید و كاداقتم ى
 ۱ یخدو هدننزو لاعفنا (مابطنالا ) لهس یا نانعلا عوطسرف .لاقب رونلواقال
  كنهنمه ( ةعاطالا ) عاط ىنعم هل عاطنا لاق رد هتسانعم قلوا داقنم و ع
 ۰ هكنوب هکر د حراش هل داقنا اذا هعاطا لقب ردهنسانعم قلوا داقنم ي ب

 ` نالوا ردصم ےہ نا نک EE هعاطا 9 و روا س اق ير
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 | عالطا هنلا نشد مه رونلوا ریبعت لوغارق هجا هکوب رولک میالط عج رونید
 1 هدایزو یراوسر و و ردهالط ییرعم كنلتفل هالت و ردنا هدنفاحم یتسهقرا مه و ۱

 | امرخ راس هکرونید هنجاغا امرخ لوش هدننزو هنسحم ( ةعاطلا ) رولوا ید
 | اذا ةعلطم ةلخ لاق هلوا نوزوا ندنسهلج یتعب هلوا بلاغ هدقلنوزوا هرلحاع)

 | عالطا ردناکم مسا ندعالطا هدننزو رخدم هلیاط دیدشت ( علطاا ) ليلا تلاط "
 | تبشغت و تبشت و كجەديا عورش كشيارب هلتبمانموب رونید هلو تمس قجهنلوا |
 ی ام یا علطم مالا اذهلام لاقب رونلوا قالطا هنلح و تمس بسانم كحمهریو |

  هعومقحهوا علطم بوقاب هبیغاشاندرب تكسکوب رب علطم و هبلایوی هجو ینعی
 نم ه تیدتغال اعیج ضرالا قام ىل ناول ] ء هنع هللا یضر رع لوق هنمو روند

  یعلطم,لوح هسلوا مب هایشا و لاوما عيج ناك هدضرا ةطيح یتمی [ علطلا لوه
 هلاوح هنسیدنک هدنبقع توم سپ مدنا ررو یتسهلج یلباقم كماليا هدهاشم .

 هب ی اعو عیفر لح نالوا عالطا عضوم یرخا دیدش ما نالوایلوتسم و فرش و "
 || فرحلکلو نطبورهظ اهلالا ةيآ نآرقنا نم لزنام ]« تیدلاق و ردشلبا هيبشت |

 | ندورک نأرف ینعی هلع ةفرعم نم هبلا دعصی دعصم یا [ علطم دح لکلو دح
 | رهو ردلقشیبیطاب هجورپ و یییرهاظ هحورب تیآ لوا الا یدلوا لزا تیآرب
 / كلی ینآ هک رد راو لح و تس قحهوا علطم رب كنبدح رهو یدح ر كف ورح

 | تفيقحم باب را هکر ید ججرتم روئلوا ِتردابم و دصف ندلحم و تمس لوا هنسهبنر
 | ى٥ دارخ ندننطب و یولتم ظفل دارم ندن رهظ كن ها گز تنآ هروکح هنناس

 | هلا نیب بولوایفخ ینطب و یسانعم نالوافوشکم و ىلج یرهظ دوخای ردیموهفم و
 | رهو دحر نوجا فرط ره ندنطب ورهظو ردیسانعم نالوا نیفطصلا هدابع نيب و
 ۲ تسراعو لت یه رع مولع یعالطا عض وم كل رهظ ردراو عالاطا عنحومرب نوا دح

 | عضومكنطابو ردکلیا لیصح و عبتنیاوحاو مولع یفید)و فقوتمكظ افلا راسوبودیا

 ۲ هک ردا لع هس اضتقمو حراوح باعتاو تض ايرو سةن ةيغضت یعالطا

 | رهظم هنعالطاو لوصحهرزوا یسهربتوآ مەد ملام ع یلاعت هللا هلرو عام لع نم]
 ۱ رهافو تسدربزو دنم روزو یوق هلیسهش لعاف ےساو اط دیدشت ) علطملا ) هنل وا

 ] هاو فتاو هبهنسن و و رهاق لاع یوق یا علطم لحر لابش رونلوا قالطا همدآ

 | نوبخ متا لح یا [ علطاف نوعلطم مثاله ] لات هلوق هنمو رونید همدآ نالوا
 | ءاوسف هنبرق یر ف مسلا علطاف نييه ةلزفم نم ىكتلزنمنبا اوم تف اوعلطتنا
 | لوهجلا "ان ىلع علط اف نونسحک نوملطم تاع اج ًارقو حا طسو یف یا محبا

 | هب ةتسنرب هدننزو هلع اغم ( ةعل اطلاو ) هدننزو لاتق ( عالطلا ) لاعفالا باب رم
 | هعاطءو اعالط هعلاط لاقب رد هنس انعم كلا رظنلصتم نوعا قلوا هاک آو فقاو

atan. amen mrی مع بس  
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 تمه واع اعتاد بولا باکترا و لزنت الصا هبهسیسخ روما دوخاب راردا هانک |

 رلیعف كناط ( علطلا ) راردیا هبانک ندهسک نديا رادنبا و دصق هروما اعم 18
 روهظ ادتا امرخ و هرادقم یا فلا علط شیلا لاقي ردهنسانعم رادقم

 لصا بولوا هدنلکش نیاعن هدرخ شفلقابق هنیربیرب هکروئید هفحرومط ندیا |"
 هنسشع ناقچ ادنبا لوق ىلع رولوا یرویس یجوا و یلیزید هدنفلارا كرلنوب شع |

 ضابب نالوا هدنلخاد و رونلواریبعت قوصف هدیکرت رونید یرفک هنغوبق هکروئید |
 هسیا یثید امرخ رکا یدنلوا ناب هدنس هدام هک هتن رار د شب رغا هلغلوا

 تیاغب و رولوا هنسن رب یک هتساشن بولوا شع هسیا كکرا رکاو رولوا شعوب |
 هلبرم.ک كناط ( عاطلا ) راردا یثآ هبامرخ یثید هلکنآ و رولوا یهحار زبت |
 ودعا علط عاطا لوقت هنم و روئید هب هنس قحلوا علطم ردعما ندنظفل عالطا ۲

 علطم بولپقاب هب هنسنرب نداروا هکر ونبد هر كکوب لوش و علطب ىذلا هرما یا |

 یذلا فرشلا ناکلا نم یا شيجلا داوس ىأرو علطلا نم رظن لاقي روئلوا |
 ییا و هتیحانیا یداولا حاطب نک لوقت ردهنسانعم ,هیحا و بناج و هنم علطب

 رونیدهنعرا نالوالقاروتواوزود بولوا قعلا ندنفارطاو ردتغل هدلنینعف هدانعم

 ههر رسوزار وهنسانعم هیح رونید هنالب و رونید هربولرباب و ول هبت اجعاج لوفییع
 هدننزو باتک ( عالطنا ) یرس هتنئا یا یا علط هتعلطا لوقت رونلوا قالطا

 هدننزو بتک رولک عاط یعج هوامیا "یثلا عالطلاقی رونید هنسولط كنهنسنرپ |

 ندبا رظذ فرص ینعب نديا حاطت قوج كب ههنمن رب هدننزو همه ( ةعاطلا ) ||

 هکرونلواالطا هیسک نالوایمنشم و لام هنساوه تیاغب هلتیسانموب روئید هیسک |
 تناك اذا ةعلط سفن لاقب رولوا هدنسوزرآ و سوه و اوه كنسفن یزوک اما ||
 حراشلا لاقاهبحاص كلن تح هیبنشت اهاوه لا لیلا ةريثك ینعی "یشلا ىلا علطتلا رثنکت ۱
 ىلا كب تعزنالا و ظعاولاب اهوعذقاف ةعلط سوفللا هذه نع نسلا لوق 4 1

 32 ین یرخا یتخو زارف علطت یا ةابخ ةعلط ةأرما برعلا لوقتو ةياع مش ۱

e ردیلگ كمدآ ر هدشزو ذغینق ( علیوط ) رونبروک هرکر و ١ ON 

 ېبوص هدنسهیحا نجاوش دوخای ردیدآ وصرب هدندروب ميعونب هدنسهبحان ناعم ||
 هدننزو رهوح ( علوظلا ) ردیدآ ویق یکسا رب ولتط و نیقب تیاغب |
 وم "قلا ىا ءاعلطلاو علوطلا هذخا لاقب روند هفعصوق ردرلسا هدننزو ءاهقف |
 هدننزو هنیفس ( ةعیلطلا ) یدا رولوا عالم یدیسلیا نزو هللا ءاسفن و "ارشع |

 لاسرا نوجا قتلوا علطم هنبرادقم و هریرس كنمشد هکرونید هنلوغارق لرکسع
 هیت هق رح ردبرهغ كل سوساج و كنيحهقرح و و رد رار یمج و دحاو روتلوا |

 هبالت هکو هدیسراف رونلوا قالطا هدهییبهقرچ ازاج و رونید شیجا ةمدقم

۳ ۳ 



۳۶۹ 

 سعثلاوبکوکلا علطا لاق رد هنسانعم قم وط بکوک رئاس و د ول ا

 هعاط جرحاذا لخلا علطا لاق ردهئسانعم قلوا رهاظ یعلط كنام رخ و رهظ اذا ۱

 ER 2 باتعم 2 ان قوا كناا قوا و اا اذا

 هءلطا لاقت ردهنسانعم كمردوا و ضرغلا قوف نم همه“ زاج اذایارلا علطا لاق

 ردلاعتفا لصالا ىف هک هی رمسک كنهددشم یلن و كنءزمه ( عالطالا ) هرهظا |
 هقچ نینسنآ و هلع اذامالا علطا لاقب ردهنسانعم كل بولوا فقاو هبهنسن رب

 ردهتسانعم قلوا ریبخ و هاکآ هنزو چا كن هنسن رب و رد دراو یجد ندناپ لاعفا

 هذه علطا لاق ردهنسانعم نیش هرب رو هدنع ین رهظیا هنطاب ىلع علطا لاش

 زدهئسانعم قلوا فقاو هلفلکت هثیش ر هدننزو لعفت ( علطتلا ) اهغلب اذا ضرالا

 لا علطت لاقب رد هنسانعم كغزوک بولوا رظتنم هبهنسن رب و هلع اذا هعلطت لاقب

 فازاذا هشم یف علطت لاق ردەنسائعە كع روب یلاص یلاض و فرشتسا اذا هدورو

 یتسهصیقن كنمالکكمدآ ر و ءالتما اذالایکلا علطت لاقب ردهنسانعم قلوط كحلوا و
 مالحر هللاقاع نولوش ردهنسانعم تكللاضارتعا و لخد هلکلریکفرح بو ردشارا

 قتغاقجرومط یعباغا امرخ ید وب ( عیلطتلا ) كمالك بقعتب ۸ یا كف ىف علطتب

 هکرذ ردض» مسا ردهنسانعم تیّور هدننزو هعاق ( ةعاطلا ) ه*الم اذا لیکلا علط
 ایح لاقب روملوا قالطا ههرهح و هزو لوق ىلع روئلوا ریبعت هلا رادد ندنوب

 لاقب روتدهقوا نشود هنسهقرآ كناشن ( علاطلا ) ههحو وا هتتؤر یا هتعلط هللا

 لالهلا ىا علاطلا علط لاقب روتلواقالطا هبآ یکی و فدهلا ءار و عقو اذا علاطیهس

 دال عالطلجرو ايانثلا عالط لحر هئمو ردلعاف ةغلابم هدننزو دادش ( عالطلا )

 س

فقاو هبهریرس رب یبهسکرب و ۱
ا لاقی ردهنسانعم قلق هاکآ و 

 یا علط هتعلط

 | ءاق اذا لحرلا علطا مو هنساتعم قوق i هتسنا اذا اف ی

 | هدنوب هروک هتناي كحراسش ةا انا یا انیلع نالف علطا لوقت ردهنتسانعم كلک |

 1 لاش رد اتم قمردلوط یکسلواو هعلط ج رخ اذا للا علط لاقي ردهنسانعم

 ! مّوبیذلاو هير ةدوحو هنراجتو هتفرعع اهرشو اهولعب اهل باكر رومالل بح ىا
 ۱ هدنزوسلفا دجاو رونید هکالب برص هکردیعجب كنهن ءایانن هدارو رومالایلاعم

 | دصالاعالطو هراکالب برمص#ایانثلا عالط سپ روثید هرب كسکوب هکردیعج دج
 1 هدهب رهد لاوحا و روما هلبا رات وب رلب رع ردکعد یجدنا دوعص هراز كوب

 22 برا و نافرطو: دز تولوا "هد ومزآ راک قوبسم یسهب رج تاعفدلاب
 نڌمدآ نالوارهاق هب هلکشم حاصم و باا هب هدیدش د روما هلیناعذا و یأر تدوح و

1 

| 
۱ 
۱ 

1 
۱ 

| 
۱ 
۱ 

3 
3 

 # اذا هرس ىلع هعلطا لاق ردهتسانعم كما راهظا بوجآ ینزار همدآ رب و هلا اذا



۳ ۳ 
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 یا 4
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 هانیتصف ( ع طلا ) روند هريش داخ ندعفن و ربخ بویمار هشيا الصا و

 بابلانم اعزط هتیراج عزط لاقب رد هنسانعم كما عاج هکردتفل هدنظفل عسط |
 عزیط لاقب ردنغل هدنلتفل عسط یخد وب هدننزو عنم ( عزطلا ) اهعكت اذا عبارلا 1
 كلما ثکم هدنرب بویعثا هکنح یهاپس و اهحكت اذا ثلاثلا بابلا نم اعزط ةآرملا ||
 كنيساو یصف كناط ( میطلا ) نفی ژو دعا یدنلا عزط لاق رد هنسانعم |[
 اهست اذا ثلاثلا بابلانم اعسط هتیراج عسط لاقب ردهنسانعم كليا عاج هلیوکس |
 لقیص ( عسیطلا ) بهذ اذا دالبلا ف عسط لاق ردهنسانعم كتا تحابس و ريس و /

 رونید هراکعطوصیرح و عساویا عسیط عموم لاقب رونید هعساو عضوم هدننزو |

 قلوا زستربغ و سومان هسک رب هلنیتصف ( عسطلا ) صیرح یا عسیط لحر لاقب ||
 < عبارلا بابلا نم اعسط لحرلا عسط لاقب ردهنسانعم قملوا تعفنم و ریخی و |

 ( عیطلا ) ردرلفصو هدننزو ريما ( عیسطلاو ) هدننزو فتك ( عسطلا ) عزط 1
 ( عطلا ) قذاح یا عسطم داه لاقب رونبد هزوغالوق داتسا و زوا هدننزو ربه |
 بابلا نم اعط هعط لاق ردهنسانعم قمالپ هلا لد هلددشن كنيع و یھ كناط ۱

 لفارووا و زود بولواروقح ندنفا رطا هدننزو دفدف ( مطعطلا ) هادا لوالا /

 یعابط هلملد نکردنا E ERN E هزاز ( ةعطعطلا ) روند هر نالوا |

 توصةیاکحیهو ةعطعطلا هذهام لوقت زدهاکح ندید رقاج ندبا روهظ هدکدکود 8
 لزنم ( علطلاو ) هدننزو دعقم ( علطلاو ) هدننزو دوعق ( عولطلا ) عطاللا |

 ماظ لاقب رونلوا ریبعت قغوط هکردهنسانعم كلا روهظ شنوکو زدلپ هدننزو
 هب هنسنرب عولطو رهظاذا لوالا بابلا نم اعلطمو اعلطمو اعولطسعشلاو بکاوکلا

 طیب هلغلوا یلعتسم هی هنسن .لوا زا هنسانعم كليب بولوا فقاو
 هنسانعم كلك هقیچ یناهکا و هلع اذا اعولط مالا ىلع علط لاش رولوا شاق |
 به یەو اناا یا تلاثلارو لوالا بابا نم اعولط انیلع نالف علط لوقت ردلمعتسم |
 منع علطلاقب, رولوا دغم هکر ولوا لمعتسم هنسانعم قلوا بئاغ هلا نعو اجاق و _

 كمرولب یرلحوا بورا یرلشید كفحوج و رد|هیفروظنم قید نکل باغ اذآ
 هنسانعم كعثتب هر رب و اینابش تداذایصلا نس تعلط لا ردلمعتسم هنسانعم

 هنسانعم كمنروک بوقچینحرومط و اهغلب اذآیهضرا علط لقب ردلمهتسم
 ت٤ و دصق هنب راید یدنک هسک ر و هعاط جرخاذا لزخلا علط لاش داو

 هنسانعم قمقح هلع كسكوب و اهدصق اذا هدالب علط لاقب ردلمعتسم هنساتعم كلا

 (علطلا ) هالع اذا عبارلاو لوالا بابلا نم اعولط علطو لبا علط لاقب ردلیعتسم |
 1 ساو یدنلوا 2 هک هتن ردر ردصم هد زو لزم ( علطملاو ) هدننژو

 تنه رم( عالطالا ) )و زاده واشر فروغ سست 1 هغیص هنییانعم عوف منسوب 9
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 | هک رد هتسانعم مخو هتغیص و هلاثمیلعیا اذه عبط ىلع ه رضا لوقت رد هنسانعم لوعغمرونلوا

 عبطلا اذه ىلع ااخ ىل لعا اکسل لوقت ردبتروص و شقن كرهم شلصاب دارم
 إإ ىلع لحرلا عبط لاقن ردهتسانعم قلوا لوبحم هرزوا هقیلخو یوح ربو محلا یا

 | قمردلوط یک یرک یهنسن رب ( عیبطتلا ) هيلع لبح یا لوهحالع یفلا
 ردهنسانعم كيا ثولم و راد یهنسذ ر و اهالم اذا ولدلا عبط لاق رد هتسانعم

 روند هنيو, لوکشملکچییوص هلل رسک. كناط ( عبطلا ) هسج اذا *االا عبط لاقب
 | رهن رب و ه*الم یا لیکلا حبط هاطعا لاقب رونید هبهنسن یسولط هرقو كحلواو

 رونید هنساپ كنس هلوقم هنبیآ و روی و رونید هرهن اتلطم و ردیدآ كصوصخ
 ۱ روک عابطا یج رد راج هدولنرتعف هدنو روند هو و هرکو هن سانعم اد

 هدو و ریک قوج نالوا یثان ندنساپ كراهنسن والثم روع هلنیتعف ضعبلا دنع و
 رد ةا كولربک هلنرنحف ( عبطلا ) رولوا ثداح هلک روس هرب رب هکر وند

 عبطلاش ردهنسانعم قلوا بویعم و سند اذا عبارلا بابلا نم اعبط نالف عبط لاقب

 رومالا مراکم ىف ذافن نكي مم اذا لوهحا ىلع عبطي نالف لاقبو بیعو نيش اذا نالف
 یرادئاس ةوکز هلرسسکو یحف كلاب ( عباطلا ) هيلع ءادص)ارثک اذافيسلا عبطیاک
 رولوا هنسانعم هب عطیام هروک نكد كناب روند دب یغلغاد قحهیلاغم نوا ناشن

 ىدا ندروماچ لصالا ف روند هنموم رهم هلی كناط ( ناعبطلا ) یک مناخ
 هنابی می هدننزو دادش ( عابطلا ( هب رز یذلا هنبط یا ربمالا ناعبط اذه لاش

 یا عابطوه لاقت روند هنتفرح قلیجاب ىق هدننزو هتک ( ةعابطلا ) رونید

 هعابطو باتک عبط هدهناخهعصب هدنداعس كناتسدآ الخ ةعابطلا هدفرح و فایس
 بولوا كابان و هدولآو مثل و قعل آ هدننزو فتک ( عبطلا ) رد ذوخأم ندهداموب

 وه لاق روند هصخش نالوا نا ایح و راع ندهسک رب هلینهح هصیقن و بيع
 هدننزو رونت ( عوبطلا ) ةءوس نم یعسبال سند هل قلا "یند یا عمط عبط
 یاد ردا هکردندنسذخ هنک نایاب هراراوط لوقلع رددآ كحون هانرهز رب
 امرخ هدننزو تیکس ( عیبطلا ) رد رلکدید هغرقص هدسیکرت ردبا كاندرد كب
 بولوا هبک هکرونید۵ هقا لوش هدننزو همظعم ( ةعبطلا ) روند هتیزوا كنکعج
 ( عبطتلا ) لیلاب ةلفثم یا ةعبطم ةقان لاق هاواشعشل رغ ۲ هلغلوا برقم ىلج عضو

 باق و هقالخاب قلخ اذا هعابطب عبطت لاش رده انعم كیاتعیبط هدننزو لعفت

 هدنن زوهجرحد ( ةعس طلا ) الما اذا ءاالاعیطت لاقب ردهنسانعم قلوطیک کرک
 اذا لحرلا عسرط لاق ردهنسانعم قجباف بود ركس هلتعرم كب یشا ندوقروق رب

 ( عیزرطلاو ) هدننزو فنك هلا هممیاز ( عزطلا ) عزفلا نم ادیدش اودع ادع
 4 :ربغال یا عب رط و عزط لجر لاقب رود هک ترغیب 9 تود هد زو ریما



rer 
 سس هم سم جم برسم مسموم

 "| ربلد ر ندنم وق یدنک بو دا قیلطت هاینبس زا و ندنفلیوخ دی
  8ینوناخ یک وا كن بودا تقراغم هلغمال وا ترشاعم هدنراس یدابا جور نوناخا ۱

  ۱هلاهعطق و شا هرو هدک دلیا لاس را مدآ هنف رطنوحا جور ود ردهف راع هقالحا

 | فيصلا ف هانلصوبلطت تاشناهنطشلاکیاتفلع « اذا تح یتکر تا «یدلیاباوحیادا
  1نطشو ردبطاح لوه ندفیلعت ىظغل تقلع رولواح وتغمءاه ر وکه تاو ر وب "نالا تعږنص

 | نشود هنیدیقلیصح هرکصبودیاتوفنکیاهدندبیندامروبنم لثهرونیدهلوطلبح
 || هفارطا هحار هدننزو لعفت ( عیضتلا ) رونلوا دارا هدنقحهسک یاتلقعناسنهدر 

 ردندنیئدمح عياذصلا حب نب ناغع ردندب افلا ) عياضلا ) حافاذا كسملا عيضت لاق
  ۳ردندب رع ةا عیاضلا ناو

 هدننزو هنیفس ( ةعيبطلاو ) هدننزو عن ( عنطلا ) (م ةلسهلا ءاطلا لصف «)
 هک روید هب هی ید دلوا روطقم و لوح تناسنا هدننزو باتک ( عابطلاو ) ۸

 لبح یلا ةيصسلایا عابطلاو ةعيبطلاو عبطلا عرکوه لاش ردیس هقیلخو تشرس |"
 عبط ىع رلپدلیا قرف یعاط راضءب و رد رل ردصم هدلصا رلن ویو ناسنالا ,اهیلع 1

 لخم و ءاخرو تدشو برتءو مطم عابطو ب ولوا هر وک ذم یانعم هعیبطو
 : نالوا رقنسمو ثبات بوم وا لئاز هقللا ثیحنموا ةداعلا ثیحنم وللئم اسو

 هد ر اصب تك هل وم ردذوخام ندنس اعم ی هده روک هنسکیا روند هقلخ و یوح ۱

 مهارد عبط ردعوطوم هنسانعكلبا ریوصتهللروصرب یب هنسنرب عبط هروک هننایپ /

 هلوبحم هيج” كناسنا هدعب رولوا صخا ندشقنو معا ندقح سپ یکهکس عبطو |

 ةروص هداعلا ثیحنموا ةقلا ثیحنم كنناسنا سفن هک یدنلوا قالطا هنس
 ةهحنمنکل ردنرابع ندنس هقبلخو تشرس یغبدلوا شقنتم نعد ندنشقننهلاام |
 هلا هروک ذم ةسبالم یرلک دید ءاودلا ٌةعيبطو رانلا ةعيبطو ردیلغا هدهقللا ||

 ) عباطلا ) ردنراسبع ندحارم یرلقدلوا فیکتم هلعادا هرلنآ كنلاعت قح ۱

 ةغل ابمو ةعيبطیا نس > عباط هل لاقل ردهنسانعم هعیبط یخدوب هدننزو بحاص |

 عبط لاق رد هنس سس كا رهم یهنسزرب و حب ( عبطلا ) ردشمتوا قالطا |

 هک رد هنسانعم كلشیا یس ولما قاح و ملقو مخ اذا ثلاثلا باسیلانم اعبط هیلع
 نوتلاوهعقاو هغاصیا هلعاذا فیسلا عبط لا ردنرابع ندکمکچ وامان یی هط رو

 ,عبط لاش ردنرابع ندکلهکس بوسک هعقا هک ردهنسانعم كشيا نسلق

 یس هلوقم كل ءوحو قانحو بوکو تسد ندروماجو هکسو هدقشنیا هلعاذا مهردلا 3

 هنسانعم یهدلوط هلباوص یاقو اهلع اذا نیطلانم ةرج لا عبط لاقب ردهتسانعم قوای
 ردلعتسم هنساتعم كم ردشل رب راعش هنس هسک | كن هکر واهالماذ ولدلا عبط لاقب ردلهعتس #1
 قالطاهنکت رواو هنس هغیصو اتم كنهنسنر عیطوابرض اهنم ی نکماذا ه هافق 0:

 سس



۳: 

 :. باص ( عایضلا ) الم راصاذا *یفلاعاض لاقبرولوا هدنس هناثم عياض هکر دلمعتسم
 عکر رد عینص نالوا هنسانعم لایع لوق ىلع رونلوا قالطا هنلابع كنبشک هدننزو ۱1

 روئلوا قالطا هش نالوا ك ورتم و لعهمو ردنا بط هن وکر عایصو هدننزو

 (عینعلا )رونید هکتب هکردیعچ كنطفل عیانص هرس كدا (عاینلا ) رک ذپساک
 شملاق لم هوك ورتم بویغارا هدرلتوب هل رسک كرادان(فعیضااو عینعلاو)ه دننزوبنع

 (ةعیضلا ) دفتفم ریغیا ةعينصواعیضو اعیضوماک اعایضنالف تاملاقب رونبد ه هنسن

 رود هراةعو كلم یس هلوقم كلتفحو هبال رب نالوا لوصعو هلغ هدننزو هرگ

 یجج ردلکد رج كغد هعیوض هاب ردهعیبنص یرغصم رولوا میان هسرغلوا دقفت
 لاقي هاتاڪق رولک تاعیضو هدنن زو لاجر رولک عایضو هدننزو بع رولک عین

 ییظقل راقعلا لوق ةلعلا ضرالاو كف وم هم ض را و وات 2ء یا ةريثك ةعبص هل

 | هیذیم هصرع یراّقع قیفص لدا ناب هحرک ردعا راقع ارز رد ریش فطع

 قالطا هنتع انصو تف رح كمدآر هعیضو رایدلبا ناس هللا هص رع ىب هعیضو

 راکو كتعاضو كتفرخ یا ۰ . كتعیضام لوقت رولوا عب وام هس را تسراع هکر ونلوا

 هکلهمو هدننزو هشیعم ) ةعضملا ( 0 4 م لوقت رونید هن را و

 هکر د حراش عایضیاهعیضمو ةعیصم راد وه لاق رد هنسانعم عاینضوعینص هدننزو

 ردطاص هدهتسکیا روم لائم رل رولوا یک ردصمو ناکم مسا عە هعبسصم

 ( عایضلا ) ردردصم هس روئلوا رابتعا فاضمو ناك« ما هسروئلوا رابتعاتغص

 قوج كب یسلوقم الرئو كلتفج مدآرب هلبرسک كنهرم ( ةعانعالا ) هل میعمیا
 ترثکو هعابنص تشف اذا لحرلا عاضا لافب هنس انعم قلوا ىح اص كالماو راقع

 عاضالاقب رد هنسانعم قلق میاضو فلت هلکلبا لامهاو روصق هدنلنفح یهنسنر و
 لاق رد. هنس اعم قلق عیانضو فلت دوب ( عييضتلا ) هکلهاو هلمها اذا *یفلا
 یات هلغلوا هثن وم باطح * نیللا تعیص فيصلا * ۰ لا هنمو هعاصا ی هعینص

 ریخت ندنعصو لاثما ارز هسرونلوا باطخ هد هعج و 1 ردش ره رد روت

 ۱8 ةررک كسهحوز هلغملوا هج واشایمدآ ی اص ناماسو تورثر هکر دو یلصا نش وا

 ]| عقاو تشابم هرخالاب بولنا جازنما ندنعب ۳۳۹ هب افطا یک ک ین وهش

 2 كب ینا جوز نکل بوراو هرا اناوو ج ؟رب هرزوا یسوزرآ هزکصن دق دلوا

 نوک رب یدلوا راتف رک هبارطضاو ترورض هدنص وصخ شيعت هلغلوا اونيو
 هلغم انوا نکع یرادت هلهحورب بولوا هدنسوزراد وس كحهدبا یدغت هحرادقءرب
 دار ١ وقم مالکو روم هدکدلرا اطعتساو لاسرا مدآ هنلوا جوز باطلا لح ال

 یس هجوز ماندونع ندنتعاج نش یب هسک مان نه ره ندو هدب رام یدلیا

 2 لی
۳ ۰ 

 ی

١ 
۱ 

 

۱ 
1 
۱ ۱ 



 8 هدنزرط هراتح هلکییا

 هنعلا را هغ روم دوحابقلوا ودطمط نراف هل ءاعط هدنن زو لیفت ) علنصتنا ( طط 3

 هالفما اذا لح رلا علصت لاش رد هنسانعم قلوط بوجا یوص ردق هجراو | "

۱ ۱ 

 یسهخارهلغوا كىر هنسن ولهحارو هقزاذا هخرف راطلاعانم لاقب رد هنس انعم 1

 تالذکو هتسار ترضتاف هل رحم اذا كاملا عانم لاق ردهنس انعم قلاب هفارطا ||"

 جم رلا تعاض لا رد هنریانعم تک ۱ هف رطر ییلاد تحاغا راک زورو نتنلا "یفشلا ۱

۱ 
 یار عفوا كير هنسنولهحار یندوب هدننزو لعفن ( عوشتلا ) ا

 كانا یسی رواب شوفو ءاکیلانم روضت اذا یصلا عرضت لاف ردهنسانغقغغوا
 لاش رد هنسانعم قعراو یرغوط همانا ق راباب یبرادانف ن نوعا قل Fk نشا

 بلعو هدشزو درمع ( عین ) هق زتل همالا هیحانج طسب اذا خرفلا عوضت |
 رلیدب د ردبش وق یوط ن 1 اغرغاح رلصءب ردیعا شوقر ندنرلشوف هریک هدننزو 1

 مششوخو هايس رب گءدش هب 4غ رق سرو روتدهنککرا تلف ثواب راضعب ویک نا ورک

 هدیعطاق ناهرب و هلب مک لداض رولا ناعیضو عاونضا ىلج رادو ر
 روک ذم یرکدید عوض هدننزو بارغ ( عاوسلا ( ردنبم هلا یشوف قم او

 هنسانعم بلع روند +یکلت هدننز دادش ( عاوضلا ) روند هنیزاوآ كشوف |
 عیاونض لبا لاش روند «رهودلوزهمو قدرا( عیاوضلا ) نوجغیدنانیوا یزابش

 n ندقلغا قح وح ردواو یلصا هو هلو لاعفنا ) عايضنالا ( صاواص

 هنسانا قرهایٌپودان وا ینیرادانق نوعا قلا ندننغاکكنسانایسیرواپ شوق لوق (

۸ 

2 

 ا ) هعیص او )ر دراج هلل رم سک لداضو رو حب ) عینصلا ( هقزال هما ۳۳

 *فلا عاض لاش رد هنسانعم قلوا كالهو فلت هدننزو عاعس(عایضلاو )
aeسوشا  EEق ل ورم ی كلحاذا مس  ESN 

 | ا علضم بوت لاقب رونلوا قالطا هب و ششلوا

 | یجرفو ردیدآ عنسومرب هدنن زو رغمح ( عفلنع ) هعالنص ءالا غلب یتح ایروا اعبش |
 ۱ هدننزو هحرحد ) هیفلصلا ( هل اه روند یخد هعفلن روند هب یراق عساو أ 

 أ هدنن زو عون ( عوضلا ) هقلج اذا هسأر عفلطع لاق رد هنسانعم كليا شارت ا
 | هع وذي هعانم لاقب رد هنس انعم كلا رارقیو ب رطضم بود انبوا ی هنسئرب |

 | یهسکرو هع رفاذاهعانلاقب هنسانعم كم رووفروفو قت وقروقو هقلقاوهکوحاذاعوض | _
 یاد قو رو ها ادا عام نارد هک اسم یار هتقشمو مو
 . كله رغا یتسیرواب شوقواهلزه اذا ةبادلا رفسلا عاط لاقب رد هنس انعم قتل را 7

 1 روسعت اذا یصلا عاص اي لاق رد ةا اف قععوا ندقلغا قحوحو هتلپماذا 4

  ندقمالغانحوحوهنتحار ترشتنافهل رحاذاكساا عوذمت لاقب ردهنسانعمقلیابهفاررطا ||

 ٠ هیحانح طسبو اروضت اذا خرفلاوا یصلا عاضنا لاق ردهنسانعم قمراو یر

 0 و ی ر



 . وهو اعلض ريعبلا علن لاقب ردقجهلوا قعسا نانلوا ریبعت كم هکیرد هدنس هباثم

 ثلاثلا بابلا نم اعل ربعبلا علنص لاقب ةقلخ نكي ۸ ناو باودلاق نمغلا ةلزنءهبف ز
 بونلکوب ییهنسن رغآو ةوقیاعاص هل لاق ردهنس انعم توقو روز هلنیتعف علضو |

 ییصم یکیای یتنماق كنولحرو هک ردیتفت كنولح رو نیدناعاصو رونید هکمرتوک
 فتك ( علضلا ) ءاوتسالارع هبحاص لیع یتح هلقنیا نیدلا علن هذخا لاقب ردبا

 هج رکا قلخ یغایا الثم رونید هثبش نالوا یرکا یو روق ینعب ةقلخ هدننزو .

 (علاضلا) ردغصو ندعبار بابویورونلوا قالطا علص هبهود نییروب كرهکی بولوا |
 هحاعس ( ةعالضلا ) رونید هبهنسن یرک | نالوا ند هرکص ردلعاف مسا ندشلا باب |

 ولتوق ولحوک یسیدنک بولوا کو نیتم یرل هغروبق كناوحای كمدارب هدننزو
 دیدش ایوقناک اذا سماخابابلانم ةعالص سرغلاو لحرلاعلنم لاقبرد هنس انعمقلوا |

 یر لر کسو هلیعف ك داض ردملضیعج ردفصوندرونعیانعمهدنن زورپما (عیاضعلا )عالنمالا

 حاولالا ظ لغ قلا مان یا عیلض س رف لاقب رونیدهنآ یوقمان یس هين نیلاق یرل هغ روبق قو ج
 ی رلشید دوخای شیکک یر دروآ دوخای كویب یزغآ مغلا ظرلغو بصولا ریثک !

 نانسالا ےظعوا دعساووا هعظع یا مةلا علص لحر لا روند همدآ مظتتمو كوب

 رد هنسانعم هعولضم عيلطوردموءذم یرغصو حودم غ تعسو برعلادنعاهفص ارتم

 یکیرلجوا هغروبق یرلشید لوق یلع نالوا ظیلغو دیدش ( عاضعالا ) رکذیس اک
 دیدشیا علنا لحر لاقب هلیعف هلداضرد عات یعج روند همدآ نالوا هج رکا به

 رونیدهمدآ لئامهسوهو اوه هدننزو رهوح ( علوضعلا ) علضلاب ةهيبثهنسوا ظبلغ
 اعاج هدنحاغا هکر ونبد هناي لوش ( ةعولضملا ) یوهلاب لئامیا علوم لحر لاقب

 ( ةعلوضلا ) رلربدیخد میلنص هلوالئاعهنب رغبیرلرپ رتاسهلغاوا قلی رغوط و كاب رکا
 ۳ هنسنر هل رسک كن ه ره ) عالنصالا ) ردهنس انعم هع وانضم هدننزو هرهوحج |

 هکوب رغآ هدننزو نسح ( علضملا ) هلاما اذا هعلنعالاقب ردهنس انعم ككا هفرطرب
 همدآ ولئوف واجوک نتب یجوک هب هنسنربو لقثءیا علضم لج لاقی رونلوا قطا

 لمهم هکو رغآ یرل هغ روبقو هيلع یوق یا مالا اذهل مانتهره لاقي رونید

 اهع الصا یوقنالیا علضم ةباد لاقب ردنوجا هلازا یسانب هک روند هبهباد نایلوا |
 ید وب ردلعاف مسا رد هدننزو لاسعتفا هک ندع الطا ( عاطنملا ) لملا ىلع
 الا اذهل علطضم وه لاقب روید هناسنا ولتوف واج وک ناب یبوک هب هنسنرب

 قلبق هدننتیه هغ روبق ییشش كداق هح الا كئاح ) عیادعتنا ( 4.۲۶ یوق یا

 مظعم ( علضملا ) عالضالا ةئيه ىلع هبشو لعج اذا بوثلا عال لاق هذ اذعم

 قلارا قلارا هک رونید هول نالوا كو رتم یرب ضەبو جوسنم یرب شعب هدننزو
 ۰ لوب لوو هضهبلرتوهصهب مهثدقناک اذا ماض« توت لاقبرولوا هدنز ط هغ روبق

e aa aaa mn | n nama1 س لمس کت  



۳۳۹ 

 هنسارغ ر دب ىنعي [ نيلتفم *ارجلا ماضلا ه ذهب لاء ادعا مکن اک لاف رد م وي
 یمرقوبشا رازس نامه یرلنعشد كقحیا بودا رظن هرافک رکسع هدن رلش رشت

 مارا یناک ةياهنلا فو حراشلا لاق زسقج هلوا لوتقم هلهحو عنشا هد رغجاط |

 هتخ هج رکاو هععب هدنزرط هغروبقو رد,دآ عصومرب هدشاط علصو نیلتقم ||

 اعلم تلکا لوقت رونلوا قالطا هنولد زو راقو نو اقو روئلوا قالطا در ۱

 قلشاط هراق دوحایهر یرکو هدننزو روبص ) عوانملا ( هنم ة رخیا حبلا نا /

 ضرالانم ینحاام یهو عوانملا كلس لاش رولوا یرکوب یرکا هک رونید هننرللو |

 علنع )ردفو رعم موبرب ند رع ماياهلیسهینب بنش (نیعلنملاموب) ةرلانم قي رطلاوا
 عنو مرر هلیجو هحوتفمیارماجرلا علو كلامیب علنحو ( یلتفلا علنعو نابصیشایب

 رولیصاب هنس هغروبق هسکا كنعسق هود هلیصف كاخ ( فلخا علم ) رددآ |
 لشی و كجوك یردیسا قلاب عّونر هدننزو هبنع ( ةعلطعلا ) ردیعسا اغق هنوکرب |

 هفرطرب هنسنرب هلی وکس كمالو یصق كدا ( علطلا ) رولوا هصق یرلککو
 فنحو لاماذا ثلاثلا بایلانم اعلط *یشلا علص لا رد هنسانعم كليك بویلبرو
 وکیا كن هسکرو راج اذا هيلع علض لاق رد هنسانعم قلق متسو روج همدآ ر و

 تبحو لیمو هعلطق هرم اذا االف علص لاش رد هنسانعم قمروا هنس هغ روبق

 شفتننال هلثملا هنمو كاوهو كليمىا هعم كعلنم لاقب ردلسعتسم هنس انعم اوهو

 یراکد نشود هنسادوس قمرفع هتک یکیت ی ایسا ا كوا

 یدنک دز نکیاردا هعداخ هللا ورع دب ز الشم رد راک رد یتبحو ليم هن را

 هدقدلوا هدنددص كالا طبس ون هنب رل هایم هن وک مکح ی رکب نالوا یر اداوه

 ' كلذك ردکد هللا تناعتسا ند هسک قحهلوا نیعم هکعصخ دارم رولوا دارا
 لا هدنصرعم عام ندکایا نیعت هشداتو عفد تن هل وفلوا یر هد انمارح و *اهفس 1

 | سايق هدنس هدام عل نالوا هتسانعم ليم وبشا هکرلیدید راضعب رونلوا برم
 ارز یدنلوا ۳ افیفخم نکل ردشلوا هدنزو ح رف ندعبار باب نال
 ند هرکص هنسنر هدشننزو عنم علطو هدننزو احرف حرف راربد اعاط نالف 7

 ذوخای قلوا ولطیط نراق هلماعطو جوعاذا ؛یشلاملط لاق رد هنس انعم كلرک |

 ۳ انعم قاق بوجبا هلیهحو قلوط هلاوص كد هنغلارا رلهغروبق
 ۱ هنسنرب هلنیتصف ( معنا ) هع الضا ءالا علي ىتح اي روا اعبش ء السا اذا لجرلا

 | جوعا اذا میارلا بابلا نم اعل فیسلا ملت لاقب رد هنس انس بو
 جوعا ن عن 1 یشاا علص لاش هنتس اعم قلوا یرکا لصانع ییعبقلخ هنسنرو

 | كعلم نیيق ال لوقت هنمو ردزناچ هدلمال نوکس رولوا میسا هنس انعم ك
 یر كن هادراس هکر دصوصخ هتغایا تن ملت ردت رلطعبو ني [



۳۳۳ 

 3 ۱ لاقب رد هنسانعم قلوا اون ییو ریقفو لذو عضخ اذا هل عطعضت لاقب ردهنسانعم ۱

 ح رفعج ( عدغضلاو ) هدنن ز و جرب ز ( عدفنصلا ) رقتفا اذا لحرلا عضعضت |[

 هب هغب روق هدننزو مرد ) عدفضلاو ( ه دننزو بدنح ) عدغضلاو ( هدنن زو 1

 ین نالوا خوبطم هلا زوطو یغنای نوتنز كنسيربن رولوا یرو یربن هکرونید |
 علق ملا الب الط یتغای كنسب رب و ردنذاچ یعس نداشءاییدلیا عسل كنارشح داعض

 مع رواک یدافضو رولک عدافص یعج رد هعدفط ید رقم ردرتالا بيرغ هدناتسا |

 تقن رلبرعو ر وند یخد یناراو یلاعث ه دنرلهلک بناراو بلاعث هکهدن هالادا های |
 هحرحد ( ةعدغضلا ) رل ردبا هبانک ندکعد ی دقحآ یراق رلرید هنطب عدافض
 عدافضلا هيف تراص اذا ءالا عدغض لاقب رد هتسانع+ قلوا ادیب راهغبروق هدننزو

 كنق تآ کز وند هکنک لوغو روند ۵ هغب روق هک هدننزو ج ر ز ) عدفصلا 3

 ثدح لاقب ردبا عنم ندکعروب هکردبررلکدتبا رببعت اغب رولوا ثداح هرجا یننرط
 كمهتسي ه دزو عفن ( عفضلا ) ف وج ىف عظع وهو عدغنم س رفلا رفاح ىق |
 قلهطرضو سعج اذا ثلاشلا بابلانم اعقص لحرلا عفنع لاقب رد هنسانعم |

 رونید هنسرت كروناج یریکدید ليف عفو قبح اذا رابلا عفنص لاق ردهنسانعم ۱

 هک روند هنشع كلوا ولنکیت ی رکدید نادعس «دننزو هنا ر ( ةناعفصلا ) |[

 ایقلتسم یراشء هدقدلشب هفع روق بورارص روم تاب رولوا رودم یک قشرغآ |
 ینیدنفوط هنغایا كنهسک ناصب هن رزوا بولوا سکنم ندننکی بولیغاط

 هدنامرد بولب رو ندکع رو هدننزو هحرحد ( ةعکوعلا ) رولوا مولعم هدنقو
 نادانو ناعشش رولوا سا هعكوصو يعا اذا هیشمق عکو نم لاقت ردهتسانعم قلوا

 قتجالا علا ربثکلایا ةعكونم لجر لاقب روند همدآ یآرا فیعضو لبننو لیقثو
 کیا هلفلرو ندکعرو هک روند هنواخ لوشو یآرلا فیمضلا یناولا لیقثلا
 یشان ندکمزک قالبج قایا «دننزو ج رحدن ( مکوطتلا ) هلوا ردبا لبا# هفرط
 ( علضنا ) لقث اذا اغ لانم مکوضت لاق رد هنسسانع» قلاق بوشلرغآ ندکعروب

 رببعت هغروبق هک رونید هنخک وکیا هدننزو عذح ( علطلاو ) هدننزو بنع |!

 هدننزو سلفا رد علضا یعجب ردم ر ورم ظفلو روند واهب هدیسراف روئلوا ز
 ییعب ة راج یا علنح ىلع اذک ےہ برعلا لوش و ردعالضاو هلیعح كدا رد عواضو

 | هرزوا تموصخو ردغو روح اکب ق رهلوا قافنا تدمه هاب هةناط نالف

 ۱ ردلمعتسسم « دماقمو ید ىلع دو دحاو عدصو دحاو بلا هک هود رل رادیاب

 نالوا رهجاو قعلا لوق ىلع هغاط كحوک نالوا هحرکلاپ هدننزو بنع علضو

 نيكرشملا ىلا رظن ال مالسلا هيلع هنا ] * ثيدحلا هنمو روالوا قالطا هغاط كحوک ۱

۲ 

| 
| 

 موب
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 رز دنا :ماب تک ات روناج یصرب هدننژو دوعق ) عورضلا ( هلذا اذا 1 /

af 3 1د مشلقن هرم ها زا و ی  
 | قیثلعب هغغاب دوخای قاب شنوکو هنم اندا اذا اعورض یشلانم عمسلا عرض لاقب 1

 یتدوب ( عب مضتلا ) بيعمل تندوا تباغ اذا سعشلا تعرض لاقب ردهنسانعم |

 تندوا تباغ اذا سلا تعرض لاقب ردهنسانعم قعاج بولک هغماباپ قماب شنوک ۱

 عرض لاقب رد هنسانعم یعشلقی ق رەراو نیل روغوا یکیکلت هب هنسنرب و بیغمل |
 اذا برلا ع رض لاقب ردهنسانعم كما حط ماعان ییابرمو ناغوریف برقت اذا هنم |

 ردقلا تع ر ط لاش رد هت ساغم قعشفی هکینپ ماعط هدکلموحو هزیط م غ هزط ۱ 1

 ( عرشضلا ) ردیدآ معضوم رب هدشنزو رصنت ( عرضت ) ۵ ردن نآ ناح اذا |
 رود هناق رب كرباو لم یا عرمص هلام لاق رد هنسانعم ریظنو لثم هلل رسک كدانص

 هل رسک كنهزمه ( عارضالا ) هتوق یا لبحا ع رض حف لاقب ردهعج عو رض
 لیلذو هل لذ اذا الام 4 ع رضا لاقب رد هنسانعم كل لام لذ نوعا هسکرب

 ىنتع رضا ىجلا + لا هنمو هلذا اذا انالف عرضا لاقي رد هنسانعم كلیا ریقحو |

 هیسکرب حابتحالا یدل ردکعد یدلیا راچانو جاتحم هب وقب وا ینب یج ینعب ٭ موال
 همت عرق« ندمرغوط راوط عارضاو روثلوا برسم هدمنقو مايتلاو للدت

 ( عرمضتلا ) جاتنلا لیبق اهبل لز اذا ةاشلا تعرضا لاق رد هنسانعم كلك دوس
 عرضت لاقب رد هنسانعم قعشلقی ب وراو هصناهن هبهنسنرب یدو هدننزو لعفت

 تحاحرب لوق ىلع قمراولپ هللا للدت ندلدو ناجو ناغورق هنم برقن اذا هنم ||
 بلطب ضرعتوا لاذنو لهتبا یا یلاعت هللایا ع رمضت لاقب ردهنسانعم كلا زاب |

 صاف اذا لظلا عرمذت لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلاصف بولیکح هکلوکو ةحالا |

 ( ع رانعت ) هییاشاذا هعرانع لاقب ردهنسانعم تباشم هدننزو هلعافم ( ةعراضلا ) ال
 ینابتااناوب هک لع كنارو یعف كناتو هلبرسک كنارو یعض كنانو هلي كنارو كن |

 تیدیحا هنموردیدآ كغاطر هدنسهکلوا د ردل وقنم ندانک مات بعوم قبل

 عرانع هلیسهبن لعاف سا ( عرضتسلا ) [ بصخ ماع وهف ع راطت لاس اذا ] |
 :ab هدنن زورا ر ) عاضعضلا ( ۱ دم دآ للذتمو عنصاخ عیطلاب هکر دهنسانعم |

 روند هیسک نایلوا ییزحو دشرو یارو رونید هناویحو ناسنا نو زو فیءص
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 هجوم جم سیو FT GRE و

 مزو یأر الب یا عضءضو عاضعنص لحر لا هدننزو دفدف روید ید عطعط |
Jكوي رب هدنز رط هعنصء هد تاپ هک ردغاط كحوکرب هدننزو طبالع ) عصاعص  

 ىج هلیدیدشت كنيعو یصف هلداض ( عضلا ) رولوا عت وص هدنا ردراو رپ
 بلند عم نوجا كلا میلعت بود ركوا شاب ل وف ىلع اكوا ي

 هل لوق نا وهوا امدا اذا لوالا بابلانم اعض لیلا ةقانلا عض لاقب ردهنسانعم

 لا رد هنانعم قمقب رارب هرب یان هدننزو هل زاز ( ةفضعضلا ) بداتبل ع
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 هتسهع تنهفان وصحم هنس4۶ تكنسهلوقم هو و و TE هنس<

 (ةعیرمضلاو)هدنن زوریءا(عیرضلاو) هدننزو ءارج(ءاعرضلا) ردعورمضیعجرونیدفلخ
 ندنرک ذم كنو رونلواقالطا هدهنوناخیسلیواو هروکذم ناوبح نالوا لوسیس۶

 عرشلا ةيظع یا ةميرضو عیرضو ءاعرض ةأرماو ةاش لاقي ردندبحاحا لاژدس

 هتسیروق كنوالوا لوقیلعرونیدهنوا یرلکدیدقربش عیرضوردیدآ هب رقرب ءاعرضو
 تبیخ كب رونید عیرض هنسیر وقو قربش هنس هزا هک ردنابن رب دوخای رونید
 جوع هزانو رونید هننکت كنحاغا امرخمیرضو نعشقفاپ راوطاک اندنفیدلوا ویدیو
 هنحرا قورع هک رونید هتان هنوکرب تبان هدرلوص نفعتمو قنالو دوخای هنحاغآ

 یرلکدید ربص هکردهنسنرب هدغ> لوق ىلع رولوا هرحاوص نامه بویلوا لصاو
 تنم تیاغب هک ردیدآ تائربو رولوا یسا ندشنآو یوبدب ندهشالو یجآ ندوراد
 كحاغآ رهو ردنا اقلا هلحاس یسیدنک هغلاط بولوا تبان هدایرد رولوا هارد و

 رونید هتنالوا هعروط بویلوا ویوق لوق یلع هب هدابو رونید عیرض هنشع روق
 هجا یک راز نالوا هدنس ارا كيك هلاتاو اهقیقرو ارایا عیرضلا برش لاقب

 یربا یرلناد هکرونید همزوا قآعونرب هلي هلداض ( عورشلا ) روند هکجرد
 تنکسمو للدتوعضاوت هدننزو هعاصش ( ةعارضلاو ) هلنیتصف ( عرنلا ) رولوا
 سماخلاو ثلالاو عبارلا بابلا نم ةعارضو اعرض هبلا عرض لاقبرد هنس انعم كاا

 رد هنس انعم للذت ندثلاث بابو ندعبار باب نعبلا دنعناکتساو لذو مضخ اذا

 ندشلا باب هللا عبار باب ر د هنس اتعب قلوا نو زو فیعط ندسماخ بابو
 هعرضو هدننزو روبص رولک عورضو هدننزو فنك رولک عرضوعرانع لعاف مبا
 رونید هم دآ فیحصو فیعض هک رولک عرض ندسماخ بابو هل اصف رواک

 عضخ اذا ثلاشاو عبارلا بابلا نم اع رض عرضو لج را عرض لاش
 ةع ارض لج رلا عرض لاشو ةع ضو عو مطو عرض و عرانط وهف لذ و

 موق نم نیتصفب ع رضو فتکک عرض وهف فعن اذا سءاشا بابلا نم

 (عرشلا)یدنلوا رکذ هک ردفصو هدننزو فتک ( عرشلا ) اضیا نیتخفب عرض

 هکرد عرض ید یعجو رود هصش نویزو فبعط ردفصو دوب هل _نیتعف
 هبلوا ردتقم هکغرکس زونه هلفلوا كحوک هکرونید هاط لوشو ردعج مسا دارم |

 (عراضلا )روند هفحوج هروحو هربخ كجوکو ودعلاییع وب ملاذا عرض رهم لاق
 كحوک لوق ىلع هب هنسن كج وڪ افلطمو یدنلوا رکذ هکر ونبد هبسک لاذتم

  فآ یمجم دوخ اي شکر س هدننزو عرف ( عرضلا ) ر ونید هفح وج هربخ

 حسی سس سپس بسسسسسم

 اذا
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 ( یصضلاو ةيعجضلاو ) هدننزو هم ( ةعجضلاو ) هدننزو هفرغ (ةعصضلاو _
 ناب اباد بویمقلاق ندنرب هکر وتد همدآ نکتشوا و لبثت هلو یرسک راد 1
 كنهسنکز وا نمقج :ههرتطالصا بولوا مالم هنسهناخ لوقلع هلوا ران بوق[
 | ندنرب یک داج و زجاع نلکمشوریخ ندنلا الصا دوخاب هنالوا زمارب هنشیا زکره

 ةيعجطو ةعصضو ةععضو عحاص لحر لاقب روئلوا قالطا هصخ نالوارغا تکرح
 نحاعواةمرکل شهنبالو ج رخ داكيال تببال مزالوا نالسک عامطصالا ريثكىاىعجو |
 روئلوا قالطا بیک و هنوبق ناوارف هدننزو ءارج ( ءاعصتلاو ةعحاضلا ) قم ۱

 ییوص هکرونلوا قالطا هنغاتب كنهرد هعحاضو ةريثکیا ءاععضو ةعجان منغ لاقب |
 ' ههغوف ولط لوش و هنسانعم یداولا بصم ردقحهلوا یرب كیلیکود بوفآ

 ولدلاقب هلوا ردبا ليم هفرطرب ندنفلرغآ نکیا ررقج بوکج ندیوق هکرونید
 ردلاص ید یسانعم یدعتم هدنوب اهلقنل رثبلا نم اهعافنرا یف لی هثلتعیا ةعحانص
 هلمم یا ىلا نالف عج لوقت ردهنسانعم هحو و ليم هل رسک هل داص ( عجضلا ( ۱

  هفرطربیراشید نوا هلتبسانموب روند هبهنسن لئام كب هدننزو لضفا ( مجشالا )
 اهلئام یا ءایاثلا معما لحر لا رونلوا قالطا ایانثلا مصضا همدآ قنای یرغوط

 فلاح یا عصعا لحر لاش رونلوا قالطا همدآ نالوا هرزوا تفلاخم هننوناخ و

 ردهنس-انعم قمروتاپ هرزوا یی یبهسک رب هلیرسک كنءزمه ( عاصشالا ) هت آمال
 كکا بوکحیرغ وط هب یعاشا ی هنسن ر و ضرالاب هبنح تعضو یا هتععضا لوقت _

 قاتلاشثو بودایغاشاشاب ییاق ولط و هتضفخا اذا "یشلا تعجا لوقت ردهنسانعم |

 هیفاق عاجضا نيتضورعلا نيب و هغررفف التم ناك یا هقلاوح عجضا لاقب ردهنسانعم |
 | فلتخ هلبارحو عفر *اوقاو هلفورحتب ةيفاف ءافکاو ردیبک ءاوقا دوخاپ ءافکا
 هکرونلوا قالطا هتلاح یک شفخو هلاما عاصضا هد هکرح باب و ردنرابع ندقلوآ
 | ( عایطضالا ) ردنرابع ندقمروتپ ییهکرح هعقیفخرب هدننب هلما هلا هرسک
 هدعرش فرع و یدنلوا رکذ هکد تن ردهنسانعم قعای هرزوا ناپ هدنزو ل ا

 بویشود هرب نسکوک قر هیلیقص بوبقل اغوق ینرافتلوق دوصسل ین عا طا
 ماضني ناوهو دوجسلا ىف عاعطضالا دوعسم نا هرکهنم و ردنرابع ندقمردشپا
 ندنرب هلکفشوا هدشيا رب هدننزو لعقت ( عجضقلا ) ضرالاب هردص قسلیو
 قعروطبونلک ا هدر رب و دعقن اذامالاق مجغتلاقب ردهنسانعم یعشروتوابوپ لا

 تل ریصقتهدصوصخ رب ( عیصضلا ) ناکلاب برا اذباصمنا ممضتلاقب ریهنسانعم
 رد هنسانعم قءاچ بولک هبورغ شنوکو رصق اذا مالا ف عج لاق ردهنساثعم

 رم رونبد هنالبق هدننزو رفعح ( عجرضلا ) بيعمل تند اذا سما تعهط لاق

 لنیسق هود و كناوبح ولقن رطلاثح هکردمواعم هدننزو عرف ( عرضلا ) هنساتعم



 ۷ ۱ هر
 ۲8 حس ۱۴ مي رخ .r هو >

 :Fi لهبت FER صوصح هتتعاج ها رکپ نا ون هدنآ کر شیدا 0 ۸

 1 ل كيم ( میطصلا ) رلربد یند عیحاضم کا و رارولوا نکعم هدنا ۳

 ] هدننزو روبص ( عوصخلا ) ردهنسانعم عجضم 9 ندعاعطضا هلیعف تاناطو

 5 هلوارردتبا ليم یرغوطهننای ر ندنغلرغآ یتلماح هکر ونلواقالطعا هبه رق واط كب

 روتنلوا قالطا ه هغ وق شککو ردیعسا تكنهچاس عساو رب صوص# هبا رعا هفرفر و

 ۱ هرزو !تفلاح هنح وز و ةعسا «یا عوج ولد لاقي نوعکیدکا ويتیزو ی 1 465ا

 ۱ ۱ نوجخیدنای هرزو ایناپ رب وا هدکشودو بور ونای ندنتمدع روملوا قالطا هبیراقنالوا

 ۱ همدآرکف كبسو تسس یربیدن و یا و اهحوز فلاخ تناک اذا عور ةارما لاش

 | عومن لجرلاق رديمزال ماونو لبن هکردذوخأم ندنسانعم تلفغ رونلوا قالطا
 اإ هه اصس ندا تکرح رغآ رغآ هلفلوا ولطمط هلا رومغیو یأرلا فیعنعلایا |

 ۱ | هجزكلاي هدتسرب اعادو ایام ةرثكل ةئيطبىا عوج ةباصم لاش رونلوا قالطا |

 | | ةيحا ىع رت تناك اذا ع وج ةقان لاقب روتلوا قالطا هب هقان نایلتوا

 || لاقب رونلوا قالطا هویق شعا یایرو شاربوا یرغوط هفرطرب ندنسی رحاو
 همدآ فیعصو تسس ی رکفو یار خد وب ( عوجذلا ) لوحد یا عوض رب
 دانم ( ةعصضلا ) ردتعاچرب ندماعیب هليعط كدا ( عوصط ) رونلوا قالطا |

 عون یاب ولسکلایا ةمصضلا هذهام لاقب رد هنس انعم كلنکنشواو كلبثت هل رمسک

 عاجطضالا ةثیهیا ةمصضلانسح نالف لاقی رد هنسانعم قعای هنرکرب هرزوانای رولوا |

 نالوا هدربیدنو ىأر هدننزو هفرغ ( ةعصضلا ) ةدقریا ةعجط فوه لاقب رونید
 هلرصف كداطو فعضو نهویا هععط هبار یف لاق روند هکلکش وکو هکلتتش
 هکروندهیسک لوشوضمیا ةعصض هذخا لاقب رونلوا قالطاهکل هتسخو ردتفل

 بورونایاًباد كقلخ هلینهج حارمو هرضس دارم هلوا ررونای هرزوا ینایامناد ین | سان
 لبو اريثك سانلا هعضش# ناك اذا. ةعجط لحر لاقب ردقح هلوا هسک یغیدلا روب |

 هدننزو ريما ( عیحذلا ) رکذیس اک یک عع رونلوا قالطا همدآ نکنش واو

 كمیصخ وه لاق ردعیصض هرخآ یر ره روند همدآ ناتب هناي ناب هلا هسکرب
 | محانتو ردیعما هردر هدنفرط یغاشا كنسهرح ماسی ( عحاضلا ) كمحاضءیا

 سا ۷
 م ع ی ی نوک ھے مارا سا یار و او ترک وہ کک

 روئلوا قالطا همدآ قجاو نوو رد محاوط یعجب روند هنر جاف رو كنەرد |

 عحجاوط موج لاق رد عح او یعجب رونلوا قالطا هبکوک لئام هبو رغو |
 ( عحاضملا ) ردیدآ عضومربو روئلوا یالطاهرلغاط متسبعجاوطو بیفملل ةلئامىا ۱

 هرر یکدشود روغ هلئتسانم و روند هغاتب ردعجب كمعضم هدننزو دعاقم |

 (محاملا) هطفاسیا ثیفلا محاضهضورلا تتاب لاقب روئلوا قالطا ثیفلا عجانع«
 تک هه ج تب سس

 ف 0



۳۳۳ 

 ۱ ؛ (هعیض)رب عنصومرب ا هد زو ,EN هی ردد ردیدآ ر رایت ( |

 هع ر دسای ةعیبصو رازن هما ر هعیبصو ردیدآ هلع رب هدهرصب هدننزوهنیهح

 رد هفورعم لاجر مبل نب لج نب ةعیبصو هلع نب سيق نإ ةعیبضو هعیر نی
 عابلاهنلکا اذا عوبضم راج لاقب رونبدهناویح شالا لكا نالترص ( عوبضملا )

 بوقچ ورلپا یسکوک نکرروب هکرونید هبهقا لوش هدننزو ههظعم ( ةعبضملا )
 اهدضع عجارت و اهردص مدقن اذا ةعبضم هقا لاق هلوا رونلوربک یرالوق

 هلتسانم و ردهنسانعم قلا هلوق و قملوق ی هنسن رب هدننزو لاعتفا ( عابطضالا ( 1

 مدآ نالوا ولءارحا هکر دششوا قالطا هدوهعم لع ندجح لاعا هدعرمش ف
 یفالوقغاص بورونک ندهقرا ندنفرطلوص ییهطوف نالوا هدنزوما هدفاوط نیح

 ردنرابع ندقفارب یروشآ ندنزوما لوص "رهروتک ندنسکوک بولآ ندبشل 9

 قحآ ردفحهلوا لوق عاص ا ر كلوق هلبتيفيح قلاق قحآ یزوما عاص

 لغدب ناوه و فاوطلا ىف هئادرب مرحلا عیطضا لاق یدنلوا قالطا نوجغيدلاق
 یطغب و نع الا هبکنم یدو هراسد ىلع هفرط درب و نعالا هطبا تح نم ءادرلا

 هن الترمص تاکرا نکشیش و ابق یرلناب و كوي ینراق ( ردمالا ناعیضلا ) رسیالا

 ,ردشالا تي هد هروب یشانندنوهس یرهوح هلغلوایس هدامردم یعقوم كنو روند |

 ینیدلوا بسنا قلوا ماقم وب يعقوم هلبتبسانم عب نالوا هدام لصا هکربد مجرتم ا
 دوخاي كحوب رب هلیصف كدا ( عتضلاو ) هدننزو رهوح ( عتوضلا ) رديمدب
 هعکوض نالوا باوص هدنوب لوقلع روند همدآ قجا و نو و ردیسا تشوق رب

 ریسعت ناغوج هکر دیمسا لوساع هل وکس توح و یحف دل داص ( مهضلاو ) ردقلوا

 یرلکددس اغص معطو ردهم ید رغم a لسغ هماج هلکنا ردنوا نانلوا

 || هدرغو یبوص رولوا عبر یرالاد و ظلغا و نکل ردیعا تابت رب هیبش هنا

 | ( مج ) ردرلۇم كب هدعاج تیوقن و ردبا هزعشوخ تیاغب یدرغوب رارافص
 هدننزو دوعق ) عوهدناو ( هدننزو حج” ( عجضلا ) ) ردیدآ عصوم رب هدننزو بن

 بابلا نم اعوص*و اعمصن لحرلا عج لاقب رد هنسانعم قاب بونازوا هرزوا ناب
 0 قفلاص بودبا لیم ۳ تو ضرالاب هبنح عطو اذا بلا

 | (عاجطضالاو) هدننزو لاعفنا (عاجضنالا) بورغلل لام اذ اجلا عح طلاق ردلمءةس

 ! هداض یا هک هلا هددشم داض ( عاصطالاو ) رد واقم هباطییاآ هکهدننژو ل ۲

 ةمال یداض افیفخو .هاط یان رارید یخد عهطلارلطعب ندرع و ردغدم و ب اقم

 . عهطاو عجططاو لحرلا عجطنا لقب رد هنسانعم قغای هرزوا ناي هدرلنو هلبلق
 ۱ هدعب روند هر قاب هرزوا ناب هدننزو دعقم ( عجضملا ) عض ینعع و

 مو امت عموم یا ی باط لوقت يلوا نامش هد قاب



TY 
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 تن صف سبیل بس حس نت یاس

 یربکلا ةعابص رشق ن صام تش هعاتصو ردشلوا هذ رعم نالوا عقاو هدربخح

 ةعابضو طرق نی ماع تب هعایضو بلطاا دبع نب ريبزلا تن هعایضو ردي رلکدید
 هقا علاه ( ةعبضلاو ) هلنیتصف ( عیضلا ) ردند هياحص نيصح نإ نارع تب
 بابلا نم ةعبضو اعیط ةقانلا تعبط لاقب ردهنسانعم كينسوکو قي“ روفپ یعسش

 عبنع ( عابضتسالاو ) هلي رسک كنز ( عابنالا ) لحغلا تدارا اذا عبارلا
 هج رف ( ةعبضلا ) تعبض ینعع تعیضتساو ةقانلا تمیضا لاقي رد هنسانعم

 رولک یعابضو هل رسک كدام رولک عابنت یعج ر وند ههقا كونسوک هدننزو
 ةا لات لاقب رونلوا لامعتسا ید هدیا ودمز هعهاک هرو زم ةدامو هدننزو لابح

 هلی كناب و یحف هلداص ( عیضلا ) لاج رال ةبلاط یا ةو یهف تعیضاو

 یعج ردشن"ومرو رم ظفلورونیدیخددروق یللیرونیدهروناجی رلکدبدنالتص ایت وکسو

 رولکعینضو هلنیتع روک عبو هلیرسک كدانمرولک عانصو هدننزو سلفارولک عبا
 روید ناعبض هنککراو هدننزو یم ر واک هعم هد و هلن وکس ناب و ?E *لداص

 تل سو ___ سس

 . روید ید هعبض ه رزوا یلقن داب ناو هللاه روند هناعبط هتسیشیدو هللا رسک
 نیعابض هدنعچ زد هعبض هدنشؤم لوق ىلع هلیعع كدا رونلعچ هرزوآ عبضو

 | روناجو هل رسک كرلداط روتید تاناعیضو عامو ېک نیحارسو ناحرس روند
 یک قتتخا هلغملوا هصق ىلا ل وص رد رواج یحجر ر هدنلکش در وق روک ذم

 لهحوا هدنلا هک ردندضاوخو رلر د ید ءاج رع عینع نوعکنآ ررو هر هربدکی

 رانا سس یعسق كم وک هئدبا ب اععتسا ی یشدد ورلبا رارف ند هنمک نالوا ینواق

 دوخای بوزود لیک ندندلجو عنام ینینج طاقسا هسنلوا دنب هلماح نطب یدلحو

 | هرامو ردعفاد یاعورم داسف كم ےلوا هلکنآ یتابوبح بویلباق یندلح هن هلیک

 یا 4 راج لبش برعلا ل وقنو ردر وم هدنن ارارصب تدح لاکا یس

 | ردا جارخاو جاعزا ندنرانبا یم عبنم لیس ترفو ارز اهراجونم اھج رخت
 | بتلا ةد هب هک لظم كبو رلردبا ريبعت هحبوا هنب وص ليس مبظع كب هلغموا
 مینو ردا نارود بویءای ردقهلبل فصن اماد یف ی i راردىا قالطا

 | روثل وا قالطا هفلح او رول وا قالطا هب هنس قلتیقو قاروق هدا زو لحر

 ثنوم رک ذم هدعاشلا بسح هکر بد حراش ردیدآ راب كسکو را دوخاپ عضو مرو

 | جرات یرب رد بلغم هرزوا رک ذم ثنوم هدهدام ییا قجع آ رونلوا بیلغت هرزوا

 ۲] هکر دیس هدام عین وبشا یربو رونلوا بلغت هرزوا مایا یل ابل ا اا
 لإ رکذم هدقدنلوا رک ذ قلطم عبض سپ ر ۳۳ بیلغت هرزوا ناعینع عبط ایفخ

  تانب هدنتمس یلاعش بطق هدننزو باتک ( ع ابضلا ) یهتنا رولوا لماش هثنومو

 _ روئلوا قالطا هبهربثک پک اوک عقاو هدنلفسا كنهيبک اوک تروص یرلکدید شعن

 نطب



 رد

 نارتو اهم اهعاینعا تدم اذا اناعیضو اعویضو اعیض لبالاو لف تعیض د لاقب
 ریءعملا حبص لاق رد A كم روب قرهدانن وا یرالوق لوق يء ك٤ رون هلتع مس

 لاق رد هنسانعم قمهدلبشخ نک ردرکس تآو هیعبنض ل رعف یشموا ع رسا اذا

 موقلا عبط لاقب رد هثسانعم كلبا لرم « هلاصم نعشدو تحن اذا لیلا تعبص

 اذا *یشلا عبنم لاقب رد هنسانعم كلوب هصح هصح یبهنسنر و هبلا و اذا سل ۱

 ی۶د ند رۆن هکر دن رابع ندکغر د هن وکر صوص# وزیسق تا عبور هوا

 یا اعیص س رغلا ی رج لاق رولوا هح هداپ ر نکی کس هح هتسهآ "هنوک یالقن

 نالوا یالوط هحرادقمر بولوا هايس یعاربطو یشاط حبو بب رقتلا قوف "

 یا اعبل اعبض هب بهذ لاقب ردلمعتسم هنسانعم. هدوهب و لطابو روند هرابو هبهمت

 كءدآ رب هل الت اس هل داص عینحو شبنم همت ر د وخاپ عضوعرب عیصو الطاب ۱

 نالد عبنصف وه لاقش رد دا نادتسائعم لوق روالوا قالطا هنسهباج رزو هنتس

 هدنسب رلیا كنتلآ قتلوق هدنن زو هلحرم ( ةعبضلا ) هنیحانو هغنك ىق ی ةئاثم ق

 طبالا تی لالا یهو هتعبصم برش لاق روند هننا نالوا "یر وط هلوق یءعب ۱

 تعبنم لاقب رد هنسانعم كم روب قرهیلحال وق راوط دوب ( عیبضتلا ) مدق نم ||
 لاق رد هنسانعم قلوا قفروف هسکر و اهربس ىف اهعابضا تدم اذا لیالاو لیلا

 هنسارا كمدآ نانا هلا یش قشبثآ نوشروفو قوا هسکریو نبح اذا لحرلا عبنض /

 دصف یذلا یمرلا نيب و هني لاحاذا انالف عبض لاقب رد هنسانعم قلوا لئاح بوريك

 دوخاب روید هلآ نالوا یرجلا ربثک دوخای ی رجلا دیدش "6 عباضلا ) همر |
 نانلوا رکذ دوخاب روند هننالوا ردرکس یک نیک زید كن هرزوا یایر بوکا ینو

 یا حبان سرف لاقب ردکرکس نالوا هدایز ندسرقن هکرد ذوخأم ندنظفل عبط
 هلبسهینب هینش ( ناعبضلا ) هقنع یتش و هیقشدخا میت وا هریثکوا ی رجلا دیدش
 اک نیعبضلا لحانم + وه لاش و یک ینارجت ر وند یلاعبط هدنشس ردد 1 عض ومر

 تش هعابضو ردبدآ كغاطرب هدشنزو هما ( هعابض ) نب رجلا لها نم لاق

 ندرس ادیق یهسک مان یماطق نالوا یرپسا كني ردب هکر دزبق لوش ثرالانب رفز |
 تراثاو داشرا هدننعع كلبانم لیمم هدنقح هلکلنا لس هیلخو قالطا
 هبهویشو ردشلیا داشلد هلی هیطع هقان ددع زوو دازآ یموقم ید یردب نکلیا

 ففوم كالف » اعابضای ق رفتلا لبق ىق » وبشا اباسطخ هب هروزم یماطق یتیم
 رد هیفالطا ینلاو نرم ندهعابض یسهلک اعابذط ردشلنا داشنا ىن * اعادولا كنم

 لصاح ردهدنکبس فقومق انل عادولا تنم ناك الف انتقرف یلع تنا انیعدو قق

 فالخوو نیک نورا قارف عادو ا بابحا 1 نو تو انعم

 سس سس مس و تم
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 ۱ هلا عاص نک رب ه دننزو ع ون ) عوصلا ) ة رسيو ةنع هتنا لدع اذا رابلا ۲

 | قتغاطو عاصلاب هتلک اذا اعوص هعوصا *یثلا تعص لوقت لاقب ردهنسانعم كمجلوا
 | هتفوخ اذا هتعص لوقت رد هتسانعم قققروقو هتقرف اذا هتعص لوقت رد هتسانعم
 ین رادلوا قنغاط ب ولک ندنفارطا كنب روس ر دوخاب لرکسعو هتعرفاو
 ر مهتنا یا مهریغ و نارقالا تعص ل وقن رد هنسانعم قمالپ وط بوردشنرید

 | للا ثعاص لاقب رد هنسانعم كمك بوشود هنیدرا كني یرب یرآو مهبحاوننم
 | ( عوصلا ) ردیمسا كنهبت ف ورعمر هدننزو هرم ( هعوص ) اضعب مهضعب عبت اذا

 | هدنزو لعفت ) ع وصتلا ) روند هرلفلتوا شت هحراب هحرا هدننزو درص

 | ندنرب یرب جاصو جاه اذا تبثلا ع وصت لاق رد هنسانعم قع روق بورارص تابن

 | یرلیوتو یربلیق لوق ىلع رد هنسانعم قعشمراص هنبرب یر هقشب هقشب بواب رآ |
 نمبقلو ققشت اذا رعشلا ع وصت لاقب رد هنسانعم كلكودو قلوي بوليغاط

 ع وصت لاقب رد هنسانعم قعشلقاربا ندنرب ی رب ب ولیغاط سانو طرمنو رشتناوا
 | هلتعرمس بوئود و ريك هسکر ( عایصنالا ) اصیج اودعابو اوقرفت اذا موقلا
 | اعرمسم اعحار لتفنا اذا لحرلا عاصنا لاقب ردهنسانعم كيك یرغوط هتسهسکا

 | لاقت رد هنسانعم قفقلاچ بوبانب وا هدنزوب رب وص ه دننزو لعغت ( عیصتلا
 | لاقش رد هنسانعم قع روق بورارص تواو ضرالا ىلع برطضا اذا ءالا عیصت
 هتمص لوقت رد هنسانعم ققعاط هدننزو عب ( عیضلا ) جاه اذا تبثلا عیصت

 لاقي رد هنسانعم كليا موجهو هلج هنن ر یر رکسعو هتقرف اذا اعیص هعیصا

 | هكر ديفدارعو هدننزو عاوصنا ( عایصنالا ) شعب ىلع مهععب لج اذا موقلا عاص

 اعرسم اعحار لتفنا اذا لجرلا عاصنا لاقب ردها و هب واو
 رونبد هلوف هلئوکس كناب و یصف كداض ( عبضلا ) (۰ ةمجحملا داضلا لصف *)

 ]ا دونید هغتلوف دوخاب روند هنطسو كلوق هجملیب هلی لوق ىلع هنسانعم دنع
 ] عبضو رولک عابنصا یعجج روند هنننیام ینصن ندنسیرقوب كلوق هلبا قتلوق دوخاب
 | اع هعبض لاقب رد هنسانعم قعازوا لوق نوعا قمروا هیسکر رولوا ردصء

 | هنسانعم كلا زارفا هصح هیسمکرب ندهنسنرو هعبض هیلادم اذا ثلاثلا بابلانم
 | رارکت ینوب فلؤم اعسق هنم انل اولعج یا انل قیرطلا موقلا عبنض لوقت ردلمعتسم
 | اذا نالف عب لاق ردهنسانعم كما لظو روجو ردلکد ندصئاصخ ارز ردشلیا

  لاق رد هنسانع» قم ردلاق هاعس ینرللا بودازوا ینرللوق ن وجا اعدو لظو راج

  قغازوا ىلا نوحما قمروا هلحمف همدآ ربو هيلع ءاعدبل هبعبن دم اذا نالف ىلع عبض

 ناعیضو هدننزو دوعق ع ویو عیضو هب اهدم اذا فیسلاب هيلا هدب عب لاقب ردهنسانعم

  دونلوا ریبعت قاجالوف

 لاقب

 هکرد هنسانعم كم روب 2 رهریدنوس ینرللوق هباد هتاضف
|۳۹ 



۳۳۹ 
 تم تم 2: و اوج ا ےل اص ب جش ست یو

 هدنعامعیج طع :اذاسرفلا مناصلاقب رد هنسانعم كلتا راهظ این زار بودا ا

 یس هبام تع رسو ریس نالوا هدنعسو ىع هريس لذس كعناصب نوص هلو ریسلانم 1

 هدننعرس "هلجلذب هک ایوک هلکغا راهظا ینرادقمر نابه بوبا راهظا هیلکلاب |
 هدننزو عون ( عوصلاو ) هلیضو یر هاو ( عاوصلاو عاصلا ) ردیاهعناصم |[

 هدنص وصخ لیک ینعب راد هنیرزوا كنآ نیسم ماکحا هکر دیعسا كعلوا هنوکر |
 دقفنا ولاق ] ىلاعت هلوق "یرقو رولوا رو اعتمو لوادتم هلکن ۲ مالسا لها "هلماعم

 عاص ینعی رديربغ كعاوص عاص هدندنع رلضعبو ةروك ذلا تاغللاب [ كالا عاوص

 نانلوا رکذو رک ذیساک روند هبهرشم كج هجماوص عاوسو هب هلیک نانلوا رک ذ
 لطرو ردیرادقم نزولطر ثلثو لطرردم رهو ردهلیک رول | هلغدم ترد عاص
 رد هروک هن رابنعا نو زاعحو یعفاشیربسفت یدمكفلوم ردتدیم هدنس هدام تلکم

 هدن دنع قارع لهاو مظعا مامااما رولوا ترابع ندلطر ثلث هلبا لطرشب عاص |
 فلت كعاص هکیسد یدو ادو یبنآ زولوا ترابع ندلطر نکس هلغلوا لطریکیا
 هرک ترد هلا هحصب یکیا هنایم ییعد نایلوا ريغصو میظع قفاوم زایعم عت نابلوا

 هج هنروا سپ نفلو یوبن عاص هدلحم رهاربز ردهلغ یغیدلوا بعوتسم هرلجوآ

 هسایا عضو هربرب بویلحوآ هحوب هعفد ترد بوردلوطندرب یس هب کیا مدآ

 مود

E 7 DUO OA EERE 
 فلوم رولوا یرادقم یوس عاص هلک ندا باعا هنس ی رادقم كن آ هنشدا

 عوسا یعجج كنظفل عاصو مدلوب قفاومو حکو مدلیا هب رج مدنک ینوب هکر بد 1

 عوصو ر واک عاوساو هالادا هب هزه یواو رولک عوصاو هدننزو سافا رولک |
 عاصو ردیعجب كعاوصو لوق ىلع هلرسک هلداص رولک ناعیصو هلت كداص رولک |

 ةعاصو عاصف هتبآر لاقب رونلوا قالطا ید هعاص رونبد هرب یلقاروتواو قلا
 ةرکلاو عاصلاب نوبعلی لاش ر وند هناکوح و ئمطم ناکم وهو ضرالا نم |
 هج زاب و بعل هدنآ بولیروپس بوئلیس هکرونید هعطوم لوشو نالوصلا یا ||

 ( ةعاصلا ) رونلوا قالطا هلع نك ینکوک هدقدناپ كنشوق ه ودو ه وا روتلوا

 نوجا قلجالح دوخای بوعج قوم نوناخو رونید هرب یلقارونوا قلآ دوب
 هبهلیک کیدید عاص هلیئالث تاکرح كداص ( عاوصلا ) روند هعنموم و ھئا
 ( عیوصتلا ) رونید هنو رشمو هماچ كحدحا وصو یدشلوا EA روا

 تعوص لاق رد هنسانعم كلا هئیهترپ نوعا قلجالح دوخای بوکح قوع نوناخ

 تعوص لاق رد هنسانعم قغروق بودرارص یاب راکزوروهنایه اذا عضوملا ةأرملا

 كتلروپس حوا كرهدبا رودم یفارطا كنهنسا ر و هنضه اذا تابثلا جبرلا

 كکرا یراشحو هدناوحنم هرودو ناز ددح اذا "یثلا عوص لاق رد هنسام را

 عوص لاقب رد هنسانعم قلب وط هبارارب كرك هنلوصو هنغاص هر لکشا ی هید د كشا



 هدقشمد باب و ردهبدش A قشمد هد راحشا ترفوو هام ترثک هک ردیسا

 ۱ هنس كروب ر رھشو هلا هزم روند یاعدص هدنتتسن تئوب ردیعسا هب رفر

 | ( عنصلا ) رونید یناعنص هلنوتیخد هدنسیکیا لوقیلع هرزوا سایق ريغ ردیناعنص

 | راسو هداج-و میلکو هرفسو هنسانعم دوفس رونبد هنشیش بابک هلیرسک كداص
 | رونید هیزرئو رونید هنبرلشیا قانصقو هاکراکو هاک زت اصوصخ نلشیا هلبا لا
 | عنص وه لاقب روند همدآ یناحوزوا تسدکبس هدننعنص لوقیلع هنسانعم طایخ

 | رونید هب هناجو بوو هنس انعم اوش روند هنایرپو نیدیلا قیقدوا طایخ یا
 ۱ اع انصا ذخما لاش رولک عانصا یعج زود هنس هعنصم وصو روند هب هماع و

 رلیصف كد اص ( عنصلا ) رارید ید اسف عنصاک او ردیدآ عضومریو مناصمیا

 ردهنسانعم عنص یخدوب هدنزو رهوج ( عنوصلا ) ردیدآ شوقرب دوخای كج ورب
 هنکوا نوعا قعوطوص هدننزو باح» ( عانصلاو ) هدننزو همالع ( ةعانصلا )

 ( ةعنصلا ) روئلوا ريبعت قح هواص هک رونید ههتخت نانلوا عضو یروقرا

 لوقن روند هتفایضو توعد نانلوا بیر نوعا ناوخاو بایحا هدننزو هلحم
 ةاعدم توعد هدار وب ناوخالا اهیلا یعد قلا ةوع دلا یهو نالف هعنصم ق انک"

 هجرهص شالا هدنزرط ضوح نوجا كکرب ییوص رومغی هعنصمو رد هنسانعم
 دعقم رونید منصءو هلع كنون رود یخد هعنصم او راربد ید هکر روند

 ءام هيف عج ضوح هبش یهو ءالل ةعنصم ذخما لاش رد مناصم یمجج هدننزو
 هب ینابیع یس هلوقم راصحو هلقو هرل هقن الپ و هرلکشوکو هرلب وک عناصم ورطاا

 كابا رتفایضو توعد نوحاناراپ هدننزو لاعتفا ( عانطصالا ) رونلواقالطا

 هکر د هنسانعم كليا ذاختا هعینصو ةوعدلا یا ةعنصلا ذغا اذا لح رلا عنطصا لاق ردهنسانعم

 ةعینصهد:۶ نالفعنطصالاغب ردنرابعندکمردشتب بودبامدآ هلناسحاو شرور یب هسکرپ

 رابتخا نوصسغن یدنک ندننایم یرباس یدآربو هحرخو هابرو هدایا اهذخااذا
 كتعنطصاو ] یلاعت هلوق هنموهراتخا اذا هسفنلاالف منطصا لاقب ردهنس انعم كما

 هلا لبي ف عانطصاو هدونحو نوعرفف هکیفکتساما ةصا كنرتخایا [ یمضنل

 ذخا اذا لحرلا عنطصا لاقب رد هنسانعم كلا ماعط بيرت نوجا ماعط او قافنا

 | كلبا ما هدننمط قلا هنسن ر نوصسب دنک مدآرو هللا لیسق هقفنب امابعط

 هسکرب هدننزو لعفت ( عاصتلا ) هل عنصی ناما اذا امناح عنطصا لاقب رد هنس انعم
 عنصت لاقب رد هنس انعم كم روتسوک نزم ینرهاظو لزوک ینروطو عضو هلغاکت

 أ كمربو توشر هدننزو هلغاغم ( ةعئاصلا ) نزتلاو تعسلا نسح فلکناذ لحرلا

 | هعناص لاقب ردهنس انعم كلا هنهادمو ارادمو هاشاراذا هعلاص لاق رد هنس انعم

 ۱ بوبمرتسوک ندر نعوم كتعرسو ریس نالوا هدنس هدهع تآو هنهادو هاراداذا
 رفا هی قلی ا يا ایه اه

/ 
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 دیس سج مص س سو جسم بسیج سهم يج ج م سست ذی نم

 مایقلا ن سبح یهو هسرف هعنص داجا لاق Ri ندراع وتا او نسح 1

 كما تیاعرو رای هزوک بوقاب هحوبا هنآ رل رولوا ردصم هعنصو عنصو هيلع || "
 هب رقر هدنع هعذصو هيلع و اذا ةعنصو اعنص هسرف لاقب رد هنس انعم

 هنس انعم كلشیا كلك یدنلوا رکذ هک رد ردصم هدننزو زیما ( عینصلا ) دیدآ

 شغاوا راعو هینرت هعذوخ بولیقاب هج وبا هک هنسانعم عونصم رولوا فصوو
 عرنص مبسو فیس لاقب روئلوا قالطا هقواو هلق برجو الو رونبد هن آ هدرورپ
 رونلوا قالطا هماعطو ردیع#ا كنسرفیاطلا صیوحنب ثعاب مینصو برج لیقسیا

 خد هعیذص رونلوا قالطا همرکو ناسحاو فطلو ماعطلایا عینصلا انرضحا لوقت

 كمدآ رو هناسحایا هتعینصو هعینص رکشا لوقت رولک عیانص یعچب هلاه رونید

 وه لوقن رونلوا قالطا هیسک شک هنادیم بوشتب هلیس هیغو هیرتو یناسحا
 كما هيرت نسح ( عینصتلا ) هتح رخو هتيرو هنعنطصا یا یتعینصو یعینص

 هی رانا عنص لوقنوتنع“ تح اهلا نسح اذا ةبر اجلا :A لاش رد هنس اعم

 نسح نزوسق هب راج بولوا لاد هریئکت روم باب اهنعسو اهبلا نرمس- ایام لع

 هدنف رطلعاف ریثکت یانعم هلغلواجاتحم هبهریفولاعاو هریثکءایشا یرل هغو هییرت
 هدنع بوغاب یک کرک هنآ یندو هل سمک كن همه ( عانصالا ) ردشلوا قفاوم
 مالا ىلع سرفلا عنصا لوقت رد هنس انعم كلبا دیقنو ماشها نسح هدن وصو

 لحرلا عنصا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلیا تناعا همدآ رو هنسو هيلا نسحایا

 عنصا لاقب رد هنس انعم كلبا عت یک کرک مدآ نهذ دنکو نادانو و ناعا اذا ۱ ۱

 ها ا i یمهلیبق میلس هلع هلداص ) عنص ( مکحاو ایا قرخال ۳

 E E بد هربح قذاح و دننررص هدننزو بام ) نیدیلا عانصو ( هد زو ریما 3

 ةمنصلاق قذاح یا امهعانصو امهعینصو امهععنصو نیدیلا عنص لحر لاقي روئید ||"

 یعو یدیالا عانصاو ةرسکبو نیئعفبونیتععب و داسلا عضب )یدیالایاص) موقنم ق
 یعجج مسا ضعبو بودا شیوشت یرلعج فلوم هکربد حراش عنص ةوسنو لاجر |

 لاقب رونلوا قالطا هرعاش هلنیتخ (ناسللامنصو)ردشلبا تبث هدنتروصعج ید
 عنصو رونلوا قالطا همدآ نادابز ولتغ الب اقلطمو رعاش یا ناسالا عنص لحر
 باحص» نیدیلا عانسو غیلب یا ناسللا عنص لحر لاقب رولوا فصو ید هناسل |

 ةأرالاقب رولوا فصو ه وناخ رک هش نالوا تاتو رکلشیا هل بلا کیاهدنن زو

 یدب الا عاص ةوسنون ديلان اعانصناناما لاق و نی دیلاب لعن ةرهامهقذاحیانیدیلا عانص | أ

 هلا ىلع ن لیعد هکرد هسک رب هدنن زو باح“ ( یصجلا عتيل ] بوت ٩

 ےطع هه هدنک هدننزو ارج( ءاعنص ) یدیشلوا عقاو e هدن ران
 یر سس سس بسسسسسس سس

۰ 
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 ۱ هلرهحاو یک یسهبت هدننزو هحرحدم ( ةعهوصلاو ) ردم هک هدننزو همطعم

 ' سرلا ةققدمىا ةعم وصمو ةععصم ةدیرث لاش رولوا فصو هدبرت شمل راتوق

 | لاقبروتید هرغص شعثباب هنیرب یرب یروکوبو یفراق ندقل زسوص طارفا هععصمو
 | لوش هدننزو عرمضتم ( ععصتلا ) رض نهبف تاقرلم شاطع یا تاعصم تارق
 || حی ےھسلاقب هلوا شفلبوط قشپاب بوشیروب هلغلوا شما یلپ هک رونیدهقوا

 رسم هدقلنغ راط هسکرب ( عاعصنالا ) تعغناف هریغو مدلانم هذذق تلتا اذا !

 | لحرلا مصنا لاق رد هتسانعم كنک بوروس بویعشواص یس هکی وا ینعب قلوا
 هسک سکانو لبخت هدننزو هحرحد ( ةعبنصلا ) رقتسا یعی یضم اذا هبضغق |
 اذا لیلا عینص لاقب ردهتسانعم قلوا بقنم هدقدثلوا باط هنسنرب ندیدنک |

 حرحدم ( عینصلا ) ضبقنب ىا امل عبنصی هتیآر لوقتو ةلئکسلا دنع ضبقنا

 | لوطلا ىلا یا هعبنصمو سآرلا عبنصم لجر لاقب رونید همدآ یلشابویوص هدننزو
 دن( عتنصلا) ردیدآ كعطومر ردهدنزو هذغنق ردرغصم ندهعینص( تاعبینص ) وهام

 هک روتىدەكتىالوشلوقىلع روندهکش اولشابكت كلذک هنشوق هودالوس یشاب هدنن زو

 هلکغد هتنالوا هقفوب یرلزوب دوخای هلوا وب ینلآو یرعوب یرلشاقو یرلهکچ |
 هدننزوجرحدم ( عتنصملا ) هنسانع فرح رونید ههنسن بروو رولوا نددادنحا |

 هحربز ( ةعدنصلا ) فرح یا عتنصم ؟یش لاقب رونید هبهنسن شفلبرو یخدوب
 ) عنصلا ) روند هنورب نیکسکو هجا شاقح هحهقشب ندنفرطر كغاط هدننزو
 افورعء هيلا عنص لاقب ردهنسانعم كملشيإ يص هلداص ( عینصلاو ) هلی كداص
  عنص هروک هنقیقح كحراش هلعف اذا ثلاثلا بابلانم اصبق اعینص دبعاصو اعنص

 هکه تن رلوا بسنم هناداجو تاناوبح ردصخا ندلعف ردعونموم هکلپشیا لزوک
 | لعفو یدلوا بترتم هناسحاو فورعم عاص هدلاثم نوجکنا ردهنفالخ كنو_ لف

 هتسانعم كمزود شياو قاب شيا عاصو یدلوا بترتم عینص هلروص ریبغت هعبق
 | راک ندلوا یانعم هدیسراف ردفدارغ هلا لع هدانعو ردهلصف یرثکا هدنو روا وا
 ١ هدنسح لعف عینص اضهبو روالوا ربع هلا نتحا س ندینانو ند رڪ زاد و

 2 دنع هللا عینصو هللا عنص نسحاام لادش و یهتنا رونلوا لامعتس ا ید
 لوهحال« ةي رام لا تعنص لاقي رونلوا لامعتسا هنس انعم هنسح ةر عنصو

 قع اي شيا هلي و یعف كد اص ( منصلا ) تنس یح ايلا نسح | اذا
 هلعاذااعتصواعنص ىلا عنصلاق ردیف دارهنتخاس هدرسراف هکرد هنسانعكمزودشیاو ۱

 ریبعت كلیههلشیا شیاوکلرصشبا هک رونیدهعنا تفرح هدنزو هباتک (ةعانصلا) |
 | رونید هشبا هدننزو هرم ( ةعنصلا ) هتفرح یا هتعانصق رهاموه لاقت رونلوا
 | بودبادیقنیک یرک هنآ سرفلا ةعنصو هلعیا هتعنصام لوت رونیددشی, هدیسراف
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 نو یخ یا معما بلقلاق و هک ک رادب و دقوتم و ید مععا و ردناعع |

 هل لاق ردنرابع ندمزاح یأر هلابلق انادو كربز هلیسهیش هینثت ( ناععصالا ) 1
 تیرق نب كللادبع ردندناجر “یاسا عععاو مزاح یارو ظقیثم کز بلقیاناععصا

 یوغلویوح و فورعم بیدا ردیمععالا دیعس وبا هک عصا نب یلع نب كللادبع نب |

 كمعصا هدننزو ءارج ( *اعمكلا ) هلی كفاق رد نیدنقلا وا یسهبنک ردروهشم " 
 كح وکو نذالا ةريغص ىا ءاععع ةا ما لاق رود هیشید لقلوذ تكحوک ردیش وم

 نذا لاق روند هغلوق نابنلاصیک دانق نعپ نالوا و یقاشپاپ هشاب بولوا فیطل و 3

 هرب نالک هوك ققصآ هدنناب رب كندرکو شارلا ىلا ةعضنم ةغبطل ةريغص یا ءاععص
 نكد بونلب و لوق ىلع هاست نالواهجا و زود قلاوب و هنسانعم هغلاص رونید ||

 یرلکدبد یسپیسپ رلقحوح ینعی هننوا یمه! شمالجا کیچ ندنغحموط زونه |
 هفح یعوط و هنغ ورق لوح هع۶شمالجا یعج زونه دوخاب روند هوا یدک

 EB قالطا بوعکلا ععص هنمسق بالك هلم كداص رولک ععص یعچ روند
 یرصلاو) هدننزو هرهوح ( ةعموصلا ) رولوا هدرخیرلکبک قوپط کرد 1

 ۳ : رونی ده هارو نالوا هاکندابعصوص هباراصن ةنباهر هدننزو رهوح

 رولوا یکو هجا نکل بولوا هبق هحرک ردهیست ثعاب یفیدلوا هلردجا و یک |

 هن راه رجح نالوا یرلهاکتدابع اقلطم هدعب شیاراردا انب هوا صوص هدلئاوا

 نوعگیدلیا ناریط كسکو كب رونید هنشوق لصشوط هعموص و یدنلوا قالطا [

 یسهکسیولوم هکرونید هننوسک شاب یرلکدید سنر و رد ذوخأم ندنسانعم قرت |
 ی ار ءاج لاق یدنا صوص هباتک هدقفلس بولوا هج رويس هدز رط |("

 لاش راروق هدنزرط هبق رود هنسهب كدر شعوق رودم هدناقو سنر یا

 رهجي ىك ینسهپ هلدرت رولوا ردصم هعموص و ابنورذ یا ةدیرثلا ةعموص رونال
 عوض لاق ردهنسانعم كمردکرب و هسأر قفد اذا دیرثلا عموص لاقب هنسانعم قعای |"

 نم راذآ حباب نم اععلحرلا عع لاقب ردهنسانعم كاتا كارسدوخو قلیاربوخ | ۱

 ن هل ) الا ا و عع لاقي 2 كالا اطخ هدزوسو ٹرتکمریغ هماز ۱

 اذا ثلاملا بابلانم اععص اصعلاب هععص لاقي ردهنسانعم قمروا هللا هنسن ر هدننزو ا

 ندنلو بو وط ا مدآ یغیدلوا قداصم یب هک ر و فیسلاب اذکو ۳ هبرض

 يصت ( میعصتلا ) مالكلاب مهسدحف رم اذا موقلا عمص لاش ردهنسانعم قوقیلآ |
 ۳ رابع ندنرش مو مرع هللا هتانو هقداص تزرع هصوصخر هک ردهنسانعم |

 _( فععملا ) نینرفل 2 للم یا عع E r رولوا فسو هبوهآ نالوا یروب

 : ةنایباب ال هنغاب ۳ هراشزیبا و ادتها هکر هلنیتعف ( عملا 3 هعچاذا 7 ۱ 1

 ۱ ارضا یراخوا تنرازونبو ی

 روت

 ر عیب توام نددت تھ یکم دم

 تی

 تی دام نیش یا رب و



 ۳ 1 ۱ نیما ما لصا هکرد هبراج رب و یدیشلیا اعدا هحمیوا ه واعم و مز دل وتم
 ۱ ۱ هبرببز( ةيعيلصلا ) ردلكد یشارف كنایغس وا ردبشارف یدلاو كني رلبانح هدوس

 سو تم سوز e و نا تو سم

[11 
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 د دشو شب رع هدننزو ول دوحاب هدننزو نامر ( عالصلا ) ردیدآ وصر هدننزو

 نایلوا تبنم الصا هدننزو رکس علصو ردهلاه یدرفم رونلوا قالطا هبایق نیلای
 بانک ( عالصلا ) اثبش تبنبال یا علص ناکم لاقب رونلوا قالطا هعضوم روب

 هدنرزوا هیحو رذعا اذا لحرلا عاص لاقب ردهتسانعم كلیا نایرذع و تالیدرذع

 بارت ال تزرب اذا ةيملا تعلص لاقب رهنسانعم قمقچ هروهظ یقرهبلوا قاربط
 ردهنسأتمعم كاباتحاح ءاصق هدلاح یی هصب هر ینح وآ کیا بولبکا هسکر و الع

 لعفت ( علصتلاو عالصنالا ) حسف ةطوسبم ةيوتسم هدب عصو اذا نالف علصلاقب

 ندنولوب دوخای كلک هبا طسو لوقیلع كمن روکبولیریص ندقفا شنوک هدننزو
 ءاعسلا طسو تدبکتوا تغرب اذا تعلصت و سعثلا تعلصنا لاق رد هنسانعم قیقج |
 لاق رد همسانعم قم روا نوي هدننزو هح رحد ( ةعفلصلا ( مفلا نم تحرح وا 1

 اذا هسأر عفلص لاه ردهنسانعم كلا شارت شاب و هقنع برض اذا هتوالع عفاص

 دلفاق ( ةعقلصلا ) سافا اذا لحرلا عفلص لاقب رد هنسانعم قلوا ساغم و هقلح
 اذاهن وص عفلص لاق ردهنسانعء نلرلسس كىو ردفدام هل رلانع۰ و هدننز و هعغاص

 1 دیدشیاعقنلص توص لاقب روند هسس دیدش هدننزو لدنعس ( عفنلصلا از هیات

 3 ؟یرح ضام یا عقنلص لحر لاق روند دیدآ ذفاد و ثالشرا زین و دن و رلد و

 رز (ةعلصلا) لاخیامقنلب مقنلصقیرطلاقب رونبد هرب اهن و یلاخ زیسکلنش و دیدش
 ةعلف نب علص وه لاق روند هبسک دوحوب م ولعم اب یبسن و تاد هدنن زو هد وز

 1 ردهنسانعم قمر وق ندنکو کی هنسن رب رولوا ردص«هعلبص و هوا لو وه یرعد الیا ۱

 |. هقلح اذا هسأر حمص لاقب ردهنسانعم كلا شارت و هعلق اذا *ینلا علص لاقي
 ۱ رد هنسانعمقل وا سلم و E E اذا هما ص لا ردهنسانعم كانا قحریص یی ەنەسىن رب و

  هاوب-وناسنا ىلقلوق كچوک هدننزو علصا ( ععصالا ) سلفا اذا نالف مللص لاقب

 فیس لاقب رونید هجق نیکدکو نذالا ریفصلا یا عجصا سرفو لجر لاقب رونید

 | رداس یا ععصا لجر لاق رونید همدآ ناربح و كند و هعسو عنماولا فرشا ىف
 1 فیطل یا ععصا بعک لاش روند هموغ و و هغ وہط نالوا راومهو فیطل و

 A هکرونبد هنابن لوش و اهفاطل یا بوعکلا عع” حامر و ماوق ساسالا فا لاقوتسم و

 .هجوزوا و هلوا شمام لا روهظ ندنغوجف زونه نكل بودیا روهظ ینع همکی
 يج رونید هالوا رتبو لضفا لوق ىلع روید هنکلی قوا نوزوم و فیطل و
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 . دلنیتعف ( ملصلا ) *وش ىلع هل فلح اذا ذي زل عقص لاقب رد هنسانعم كالا نيم زا
 | بویلوا لبق هدنسههبح ییعد هدنکوا كاب هکرد هنسانعم قلوا زاط یشاب كمدآرب ۱

 . كنهبدر طالخا یتعد رمصاقو صقا كرعش "دام ه درب لوا ردنرابع ندعوا قچآ |

 هتنهکسام توق هل مع تامام لذا دنا لغ ید لیف هات و را ۲
 : هتسیدنک كرس ةساک ندبا هطاحا یسیدنک غامد هجهاکو ندنفیدلوا ضراع فعط

 | قیوطر توق ییدلیا بذح ندغامدرمس هساک هاکعشود هص۶اشا ندرب یفیدلوا ساع

 | هضافاو عقد هب هرمشب نالوا قالم هنسیدنک یتعب هن یرقو ېشا ندنلقو فعض

 1 روند هر نالوا قلزاط هدنکوا تاب علصو هسار مدقم رعش ار ناک اذا عبارلا ۱

 هعاص عضوم یا هئعلص ىلع هک لاق رد هعلص ید رفم ردتغل هدولیعص هلداص ۱ ۱

 رارد لیون هدیس راف روند هب یثک نالوا زاط ی وا تنشاب هدنب زو رجلا ( علصالا ) ۱ 111

 هرلداص روك ناعلصو علص یعجبو ناعلص یوم علص هسآر ف ناک اذا علصا لحر اش |
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 | ( علیص ) رک ذیساک یک علوص و رونلوا قالطا دب ولما شارب و الج علصا و هلیعت ۱
 تاب الصا هدننزو ریما ( عیلصلا ) ردیعسا كعضومر دوخای كغاط ر هدننزو لقیص

 ( علوصاا ) تب هیلعام یا عیلسلبح لاق رولوا فصو هغاط قالبج نایلوا یرثا

 علوصو علصا نانس لاقب روند هیولما قالرپ شلریو الج ید وب هدنزو رهوج | "
 هکرونبد هنالب سنجرب و رونلواقالطا هرکذ هلیسهینب رغصم ( ملیصالا ) ولج یا ا "

 یسابالا هدننزو ءارج ( "اعلصلا ) رولوا قلاوب هدنزرط قدنفیئاب و هجا نوب
 هدهدتسن ضعب ةروهشمیا هاعاصةطخ لاق روند هبهنکناو ضرازراب و قجآ یک |

 عياش سالا نیب هکرولوا كعد هدام و سا هلخلوا طوبضم هلع كناخ هطخ |
 ءارصلا یا اعلصل اب الزب هدس اسا و ردلتح وزا یخد وب ردکعد راوهشم و |

 قحهشبای رونلواقالطا هبهیهادو تفآ *اعلص و ردرقا هالواهخهنینرابع ةيلاخا
 نایلوا ینابن الصا و ةيهادلا یا ءاعاصلا مهتباصا لاش ندنفیدلوا یرب قجوط و ||
 امهیف تادنال یا ءاعلص ةلمروا ضرا لات رونلوا قالطا هغلموق و هضرا قالبح ||
 منضوم رب هدننیب هثیفم هلبا هرقن هدنراید نافطغ دوخای بالکونب ( ماعنلا *اعلص ) |
 هدننزو ءاربج ( *اعیلصلا ) ردفورعم ءاعلصلا موي هلغلوا هعقو رب هدنآ ردیدآ |

 هد دش ٌةیهاد لوقیلع هنرب تروع نالوا قوسشکم و زراب و ردیدآ عضوم رب ۱
 [ءاعیلصلا تبکر نکلو دوریشلا تدیشام] ةيواعا اینعهلایضر ةشياعلوق هنم و رونید |
 رهامالوشارفلل دلولاوهو ] جلا ثیدا یالخم هلعو ادایز هاعدا درت یا ینعت |[

 ردکعد هدیدش هیهاد ءاعیلص هدشدح و [ اشارف نایفس یال نکت م هيمو رجلا

 ندنشارف كنايفسوا هکردهیس یا دایز و رلیدلیا ناب هلا روز تدابش راضعب و |
 بس بیس رج سبب سوی سس سس سس سس رس
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 .. كشا هە راصهکروند هیرآ عونر, عیقصو یدنلوا رکذ هکرد ردصم ( عیقصلا )
 ضرالا تعقص لاق هنمو هنس انع«میمش روند هبوغ اریقو ردقح هلوا یسیرآ

 هلختای وغاربق یک عقص هلرسك كنهرمه ( عاقصالا ) ةعوقصم یهف لوهحایع
 هريو تعفص ىنعب لوهحا ىلع ضرالا تعقصا لاقب رد هنسانعم قتلوا یلیغاربقرب
 هبوغاربق ناغایو اماصا اذا ضرالا عیقصلا عقصا لاقب رد هنسانعم كعثود وغاربق

 ( عقصلا ) عیقصلا ىف لخد اذا لحرلا عقصا لاقي رد هنس انعم كم ريك
 عقص)ا اذه قام لاش ر دیعچ عاقصا رد هنس انعم هیحان هلیعع كد اص

 ىس هل وقم ش وقو تآ شعب هلی هلد اص ( ةعفصلا ) ةيحانلا یا هلثم
 كنس هبت ردفصو ( عفصالا ) روند هفلقآ نالوا هدنس هنروا یس هبت كناويح

 | عقصا راطو سرف لاقب ردیوم ءاعقص رونید هناویح نالوا قلقآ ه دنسهنروا

 | هک روند هشوق ی رلکدید هب راقص عقصاو ضایب یا ةعقص هحأر طسوف تناك اذا
 رونبد همدآ نادنضسو غیلب هدبننزو ربنم ( عقصلا ) رونلوا ریبعت هععا یراص

 . || هدملکت نحو بولوا كلام هناسل بر دوخای روند هعلکشم زاوا دناب لوق ىلع

 ۱ ندیا ماکت لسلسمو چم یکناور بآ هلرهبلک راصحاو ضابقناو هتک امطق |[
 زا جر النم وهوا توصلا یاعلاوا غیلب یا مقصم بیطخ لاقب رونید هناسل بحاص

 ۱ روئلوا قالطا هشنوک هدننزو ءارعع ( ءاعقصلا ) عتعتتالو همالک ىف هيلع
 سلا یا *اصقصلا تلاز لاش نوصکیدلیا ترارح برض هنسهبن كناسنا
 رلا دشاام تبا اب رحلا دندش موبق هبال یلئدلا دوس الا نا لاق حر اشلا لاق |

 لاقف كنم نم ءاضهرلاو كقوف نم ءاعقصلا تناك اذا لاق ءارلا مسکو لادلا مضب
 عضو ذگنیعف ءارلاو لادلا عقب را دشا ام نذا لق لاقف دیدش رحلا نا تد را |

 كنهقاو هنسسانعم عقرب رونید هباقن هدا زو باتک ( عاقصلا ) بجعتلا باب |
 هدنزرط هیقن لوشو یدنلوا ناب هدنسهدام جرد هکر ونید هثدش یرلقدلغب هنور ۱

 نوعا ظفح ندغای یرلکدنروسو ندرت ینرلقءب رلتروع هکر وند هنسهرا زب |

 ینجهنلوا عضو هقلح یریلکدید ق ولوص كني وا تآو راربک هنب راشاب ندنتلآ |
 ۱ هنب رلن ولوط كانیسق هود هکر دیعسا اغ هنوکرو روند هبهنسن ندرومدنالوا هدر |

 هدنقو یرلکدرب و لود ادتبا كنعسق هقا هدننزو یعخم ( یعفصلا ) رولیصاب |
 ردنرابع ندنقو ینیدنقوط بولک هنسهبت كع اهب شنوک هک روند هلود ناغوط
 . [ لج ردمایا یفیدلوا تماسم بیرق هدأر تمس كس هدناتسبرع هکردراهب لوا دارم

 ۱ ۲ یقسو روند یرفص هدب یظرق هبهرکصندنآ رد-تفو یارود هدنراحرب روئو |
 . [ جاتملا ربخ وب و هلوا شالا دلو هدمایا ینیدغای عیقص هکر وند هنلود هود لوش
 هدننن هنسسنرب نوا هسکرب ( عیقصتلا ) ردیعسوم ز وک دارم هک ردینامز
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 تغل وب هدندنع رلضعب برشیف هفک طسسنا وهوا ادیدشال هفک عم# هافق |

 ائاد كسا هدننزو ینابتم ( یناعفصلاو ) هدننزو نارکس ( ناعفصلا ) رد هدلوم

 یاعشصءوناعفصلح رلاقب ردیسهلوقم هرخحس* دارم هکرونید هیسک یرافدروا هلس ||
 ه انیقفاناند هللا كراب ال « ردعقاو هدهعطق وبشا هکهتن هکریدججرتم عفصب ناک اذا |
 "لک تعواطو ةبطاق رارحالا ىلع تیأتائد « طاربش بل ىذ دنع یفن تسیل |

 رونید هنسه كننوسک شاب هدننزو هعموص ( ٌةعفوصلا ) « طارض و ناعفص |

 ندهعقوص هلفافوب لوق ىلع ةمكلا و ةمامعلا یلعا ىلعىا هتعفوص ىلع هیرش لاقب || _
 لاق ردهنسانعم قمروا هنشاب لوقیلع قمروا هدننزو عقر ( عقصلا ) ردفصم

 عافصو هلبعف ءنداص میفصو عفصو هسأر ىلعواهرض اذثلاثلابابلانم اعقص هعقص |

 عقص لاقب ردهنسانعم قلغاد هلیفلغاد یتشاب دوخای ینزوب كناویح رب عقصو حاص | _
 هلا یتلرظ قنغاط كرهروس یروب كشا و هسأروا ههحو ىلع هسو اذا یبرایلا |

 هرب و ةبطر ةرمشتنم ايب هاج اذا ةطرضب رايا عقص لا ردهنسانعم قمروصوا |
 قعاص ندلوب لوق ىلع كکو هعرمص اذا ضرالا هب عقص لاقب رد هنسانعم قلاح || |

 لدعوا بهذاذا لحرلا عقص لاقن رد هنس انعم قعاص ندنلو مرکو ريخ وخاپ

 لاقب رد هنسانعم یقلاچ مردلی یبهسکریو مرکلاو ريا قیرط نعوا قیرطلا نع
 كمدآ رب یخدوب هدننزو هلقوح ) هعق وصلا هقعاصلا هتقعض ییعع هعناصلا هتءقص ۱ 1

 یرلکح هیلیا هظف احم ندنهد ین رقعثب كرلن وناخو رونید هبهماع نلیراص هثاب | "

 هدر اروا شیو رح هک روند هراکلد نالوا هدنس هيب هد رو روند هنس هرابزب 1

 هدنآ هکرونبد ههاکنح لوشو هتبقق یا دیرثلا ةعقوصق هعبصا رودن لاق رونلک |
 برضهیف ىذلا برطا عنصومیا ةعقوصقف انعقو لوقت هلواشلوا عقاو ريثك بر ا

 هبهقعاص ( ةعقاصلا ) ردیعسایداورب هدندرویسلیبق هعیر ( ةعقودااوذ ) ربثک

 [ قلوا كاله دوخاي دوب هلفلاج مردلی یمدآرب هلنتعف ( عقصلا ) رونلوا قالطا |
 إ كنس هلوقم شوقو تاو قعصاذامیارلابابلانم اعقص لحرلا عقص لاقب رد هنسانعم ۳

 ناک اذا هریغو راطلاو سرفلا عقص لاقب رد هنس انعم قلوا ضایب یسهنروا یرلهبت |

 ین اعم رونلوا قالطا هبسک باذک ( عقاصلا ) رطا :دشل سفئلاب ذخ ای غ |

 | اذا اعافصو اعیقصو اعقص كيدلا عقص لاقب رد هنسانعم كوا سورخ هلي كداص |

 باذک اب تکسسایا عقاص هص ب رعلا لوسقت هنمو ردنوخأم ندنرب كن هروکذم |

 ۲ ةنک رلا توقف لاق رد همس انعم قلقب بولی روا هنصا و يقو ضیا هات طسو ||

 | نالوا یوتسم هناسنا هدهجرد قح هيلا قولوص ندکلیسا كب عقصو ترابنا اذا
 ۲ همش یا عفص مویلا یئذخا لوقت ردنلاح رب هیبش ههودناو مغ هکر وند هفلتغوط |
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 € دیک اهلکنا هک ایوک رونبدهنیدانق وبق هدننزو با رحم ) عارصملا ( رکو ا

 ۱ ییاكس ناعارصم هررعشو روند ناعارصم هدئسهبنش رالح ا بو راچ یانلو

 یغیدلوا رعش لخدمدوخای هینشت هاب عارصم ردنرابع ندنژنح ییا لعشم ی هبفاق
 , فی رعت هرزوا هرع اسم فلوم روند عارصم هنر ره ردشغل وا قالطا هل نوح

 لخدمر هدنرلهنروا بولواولاپق هدیسیکیا هک روند هبوپق ییاناع ارصمو ردشلیا
 ۱ کردن وښو :E لوس ولدانق یکیادای را ردنا جو رخو لوحد نداروا هلغل وا

 ییا یرعشو ولدانف کیا ییوبق ( عیرضتلا ) رولوا یسوبق كجوک هدنس هنروا

 ۱ ۱ هعرص یعع هع رص لاقب رد هنس انعم قملاج بوق كنهربو نبع ارصماذ هلعح اذا

 لاش رد هنسانعم قغادرتج قمر هدننزو هحرحد هلفاق ( ةعقرصلا ) اددش

 نللس كن اص هل مسک كداص ( ةعاق رصلا ) هعق رف اذا هعیصا عق رص
 میصف و غیلب هد زو ربنم ( عطصلا ) رونید هنج وا نیا دلق اش ينعي
 f ( عصعصلا ) ۳ تیطخ لاق روند همدآ رونخس و

 كن كنب هکر دیس دیتا شوق عون رو رد هنس انعم قرفتمو قنغاط هدنن زو دفدف
 ۳ ردزراج هدهلیعص هلداص ردنادیص هکر کح رولوایسهحالا

 ندهنسن ر و مهف رف اذا موقلا عصعص لاق رد هنسانعم ققګاط هدننزو هلزاز

 لاقب ردهنسانعم كم ربد و قرف اذا هنم عصعص لاقب ردهنسانعم ققروق بویلکلب
 عصعص لاقي ردهتسانعم كمردج هلنهد ینعاص كشاب و هکر ح اذا *یثلا عصعص
 راروئللوق نوح لاهسا هکردبدآ تاب عونرب هعصعصو هب هاور اذا نهدلاب هسأر

 هب واعم ی ةعصعص ردندبماسا هعصعص و روید هنان نالوا لهسم افلطم لوقىلع

 فا نب نجرلادبع نب هلادبع نب نجرلادبعو ردبردب كنلیبف رب ندنلئابق نزاوه
 | هلبلق ییعما نیئدحم شعب و ردیخش كنهنیبع نا و كکلام ماما ردندنیعبا هعصعص

 | هدنکارب هفرطره ( عصاعصلا ) رلیدلیا داربا هدنناوئع نجرلا دبع نی هللا دبع
 | لزلزت ( عصعصتلا ) ةقرفتم ةدان ىا عصاعص اوبهذ لاقب رونید هسا قرفثمو
  ردهنسانعم قاعاط و كارخ اذا ىلا عصعصت لاقب ردهنسانعم قفلغرا هدننزو
 | اذالجرلا عصعصت لاقب ردهنسانعم قلوا ققروقو قرفت اذا رعشلا عصعصت لاقب

 هدکنح و عضخو لذ اذا نالف مصعصت لاقب ردهنسانعم قلوا ریقح و لیلذ و نبح

 ۱ نع تلاز اذا مهف وفص تعصعصت لاقب ردهنسانعم قلرا بووق ندنر یالآ

 ۱[ یا رهدلا مب عصهصت لاقب رولوا یدعتم هتسانعم ققعغاط هلیفرح ءاب و اهعقاوم

 ۱ 1 قمروا هلفرموب هجشاوب هتسهسکا كمدآ رب هدننزو عفن (!عفصاا ) منشو مهدايا

 ب رضاذاٹلاثلابابلا نم اعغص هعفص لاقب ردهنمانعم قمروا رامث و هلس لوفیلع
 اور «ح

 هافق



 نسحنم رخ امسال هوس ه لئملاهنمو ردهتسانعم قالحهرو قغاج هر هنوکرب

 یتر اهم هدم روتوا هرزوا تآ هکردو یلصا ةرملا ینعم حفلا یوربو .« ةع ملا

 | بوشود هنجز هسعشود بودبا هظفاحم هعقدلوا یتسیدنک ی دنک بکار نایلوا |

 منع نی كلی دارا هک ردام هەق هغ رط نولو ناک نالوا تر
 لع هلئاساو قرخ یماطخ كنەدبا لع هلیقرط ناسحاو دشر ارز رونلوا داربا |

 ۱ ردبرتم باولو رحا یخد هدنساطخ كدهتحم هک هتن ردلضفا ندنش اصا كنمدبا ۳

 ۱ رق بوصاب یتسددنک .سکره هکر وند همدا لوانش هدننزو هف رغ ) ةع سعلا ( ۱ ۱

E۱ ارك ساملا ةع رے ناک اذا 4۶ رمص لحر لاقب روئلوا ریبعت مدآ نیقساب هک هلوا  

 همالع ( ةع ارصلاو ) هدننزو تيكس ( عيرصلاو ) هدننزو هزمه ( ةعرصلا )

 عی صو ةعربع لحر لاف هلوارقب بوصاب یسکره هک روید هناولهب هدننزو
 شفلاج هريو شی ه دننزو ريما ( عیرمصلا ) سانلا عرصي ناك اذا ةعارصو |

 روند هباي شمالنوب یجاغآو یک یضرمو برم رولک یعرص یمج روند هیسک | |
 نالوا هروب و روند هښالوا شع روق هدن ره مدقم ند سک یباغآ لوقىلع

 هدوع فج یذلاوا "یثهنم تعد۸یا عیرص طوسو سوق لاقب رونید هدهبیعماق ۳

 شرب ود ومق یزو ب وای ا هر ېک کرک هکرونید هملاد جاعا لوش و رحألا لع ا

 ب ویئکپ نيم وا هدرو رب هد هکلوک اد بوبفق وط شنوک الصا کا هلفلوا

 عربص یجب راردبا ذاا كاوسم ندنآ هلوا یوبشوخو قشموب ندرللاد راس

 ه یجثروکناوط شروک قوج هلسا هدننزو روبص ( عورسلا ) هلن رولک | "
 عارصلا رهثکلا یا عورص وه لاش هدنزو بنک رواک ع رص یھج روند |

 | لك ىلع هلعفب لاقب ردلمعتسم هنسانعم تناحو رد ءان هلیصف كداص( ةعرصلا)
 هکر وند هراهود و لبیکیا هلیس هيب هینان و یصف هلداص ( ناعرمصلا) ةلاحیا هعرص ا "

 لبالانم ناعرمص هللاقب هلوا ردیک یکولب رخآ و بواک هبوص یولب رب ینان ندنرلذرنک
 کیا لوق ىلع روئلوا قالطا ہرا: لیلو یرخالا ردصت نح اههدحا در نامرصیا

 | لو ردامز ردقهب ورع ندرا مفصتیر و ردقهراهنفصن ندحابصی رب هکر دک د عرمص 1

 تل احو لثم هل رسک كداص((عرصلا )یشملاوفادغلا اههوا ارابنو الیلیانیع رص هت
 ها ىلا نیبت یا ها یعرصیا یلعوه یرداام لوقت هنمو ردلمعتسم هسا 1

 مرویم هلبب یتفیدلوا هدتنلاح یتنق ندن رلتلاح تبیخو زوف یموسخ كنالف ینعب |"

 ناعرا لاقب رود «یجشروکو رولک عورص یعج رونید هننافرب كہا عرصو
 ل امتفا ( عارطصالاو ) هدننزو هلعافم ( ذعراصاا ) ناع رطصمو ناعراصم یا
 | ع ردي اعا اجلاع اذا اعرطصاو اعراص لاق رد هنس انعم یعش وط شروک هدننزو

 u هدننزو داف ا( عام هبحاس ۱

 دم سم

 ندننع اچ لع ی: 1 عام سدقو



 روند هتنالوا والاح :هتروا كئبش ره لوقیبع رد زناج هد هلنوکس كلاد روند
 جک هل دوخای هلوا ربصق هن و لیوط هل دوخای هلوا ربغص هلو میظع هل الثم ینعی
 ًادصاا ىا عدصلا دیدلایلع الع لاق روند هنساب رومد عدص و هلوا هحوق هل و
 لاب ردبا قش یثاب هک ایوک روند هنسپغآ شاب هدننزو بارغ ( عادصلا )
 عدص لاق ردهن انعم قع رغآ شاپ ( عیدصتلا ) ننادلا محو یا عادص هدخا

 عودصن وهف یک عدص رعشلا ف زوجو عادصلا هیاسا اذا لوهحلا ىلع لحرلا"
 ردنفسا عضوم ر و ردیدآ یف كن هعذح ن ریهز هدننزو ثدح ( عدصلا )

۳۸ 

 موقلا عدصت لاش ردلتعتسم هنسانعم قاوا هدنک ارب هدننزو لعقت ( عدستلا )

 [ نوعدصی ذگمو ] ىلاتعت هلا لاق عدصت هلصارتدا لثم عدصا لقب و قرفن اذا
 ضرالا عدست و تغدا مئاداص *اثلا تبلق نوع دصتب هاصا لادلاو داصلا دیدشت

 تعدصتلاق ردنرابع ندقلوا ددان و بئاغ هدضرا هجو كرهدا رارف هک ر

EPاهن تفت  LEنه سهیلا ینالم فول راب  
 لاقب ردهنسانعم قمالتج بولیراب دوب ( عادصنالا ) قشنا اذا ؛یفلا عدصت
 هد زودعقم ( عرهملاو ) هلرسهکو یحف كداص ( عرصلا ) قشنا اذا*یذلا عدصنا
 | هحرطاذ تلاتلا بابلانم اعرصمو اعرمص هعرص لاقب ردهنسانعم قلاج هرب بوق

 هکرد هن--انعع قلق ولهیناق کیا یی ولعارمم ییا ی لرعش و ضرالا الط
 یوم كلذك یک ینایا یونمم ردنزابع ندکلیا تیاعر هب هیغاق ید هدنلوا عارم«

 بابلاو رعشلا عرص لاش رد هنسانعم قلق ولدانق کیا ینعب ولعارصم ییا

 رونلوا ریبعت قراتون هد کرت هکردبدآ تلع رب عرعو نیعارصم اذ هلعح اذا
 عدت امام نکل ردبا منم ن دنک رحو سح ىنعب ندسل اعفا ىب هیسفن ءاضعا
 هریک طلخ یلتحوزل دوخای كظلغ طاخ یمهلوقم ادوسو غاب یبس كلوب زلیا

 هرخما ندبا ذوشو دوعص هن اضعا یارح نالوا اضعا رحمو هغ امد نوطب شعب

 كوس هب هروک ذم باصعاو هغامد نوطب تكحور ردهدس نالوا ضراع ندنس

 ۱ عرعو ردبا تدح هروبم تلاح ندنفیدلوا عشقم ءانععا هلغا وا عنام هنسیعیبط

 عولو نفو لئسیا عرص لأم لاقي رد هنسانعم ربظنو لثم هلرسکو یصف كداص

 | هلم ع مع لاقب رولک عورصو یک سافا رولک عرصا یعجج رد هنس انعم هنوکو

 هنمو ننولوذیا نیعرمع وذوه لاق رد هنس انعم نولو كنرو هنم برضو نفیا
 لاقی رد هنس انعم لباقمو جاع و لاحلا لاحنم نولقتنبیا نیعرص مهتکرت لاقب

 یدنلوا رکذ هکردردصم هدشزو دعقم ( عرصاا ) هؤاذحیا اذک عرص وه

 عرص بثح لکل لاش رونید هعضوم قح هلاچ هرب بوق رولوا ناکم او
 [ ردعوت ءا هل راك هلداص ( هعرصنا ) روئلوا قالطا عرصم هلتقم هلتبس اهرب



۳۷ 
 سست تو سی نم

 لاعت هلوقو ۵ لاو اف هب ناش اذا مالاب عدص لاق ردلمعتس» انعم ۱

 رهظا وا نأ رقلاب رهعا هانعم وا دیحوتلاب مهتعاج قش یا [ مون ام عدساف ]

 لطابلاو قلا نیب هب قرفاوا موتاع دصفاوا مالب لصفاوا قلاب مکحوا هب موتام
 ردا فرص هنتسرب هلاقش ینسههجو هک ای وک ردهنسانعم لیوحو فرص عدصو
 عدص لاقل ردلمعتسم هنسانعم كملنا نابایب عطقو هفرص اذا هنع انالف عدص لاقي
 لاقب روئلوا قالطا هتعاچرب ندسان هلل رسک كداص ( عدصلا ) اهعطق اذا ةالفلا |
 نیعدص هعدص لاقب روند 4ب هح راد شرا ندهنسنر و ةعاج یا سانلانم عدص ۱

 لوقت رونید هکولب ر ندنسیروس نویق دوخای هود هلاه ( ةعدصلا ) نیتفش یا
 ییاو اهنم هقرف یا معلا نم هعدص لوقو اهنم همر ص یا لبالانم هعدص یناطعا و

 هنم فصلا یا بولانم هعدص لاق روند هنسهح را مراپ تنهنسن شراي

 ردقدایم هدانعم ییا هلا هعدص هدنب ز و ربما ) عیدصلا ( نيغصن ق وقسشاا ۱

 قالطا نوح ی دراب یت اظ دوخاپ بولی راي ندنلظ رونلوا قالطا هننقو حابص عیدصو

 رونلوا قالطا هبهعقر یکی شفاب هو یکماو حصنا یا عید ىلا علط لاق یدنلوا ۳
 رد عدص یمج رونید هنسهحرا فدن كنهنسن یسهلوقم بوت شاوا هجراب یکیاو

 هدوس شلغاص هزا لوشو ردهم لا رارکت یربخا یانعم وبشا فلوم هدننزو بثک
 لاق هلوا شمن وط قعف یزو بوب وغوص هلغل وق هدر رب هرکسادقدغاص هک روند ۳ ۱

 هيو روند هنهک كنسک عاطو ةراوذلا هزلعق درب حصو بیلح یا عیدبص نیل 1

 ریمعت یلموک هرز رولیک ندا هرز هدن رل وک تكنح هک روید هو لوشو 1

 ( عودصلا ) رل ردا ريبعت لاقوج هلغم اب ندهقوج یلقوع كب اضعب و ر وئلوا
 لام اذا اع و درص هيلا عد ص لاق رد هتسانعم كالا هح ونو ليم ه دنزو دوعق ۱1

 هنسانعم قلناشب زر و ق رفن هکر دغ كنهعدص هلاصف ( تاعدصلا ) ا
 ) عداصلا ) قرفت یا ی وهلاو یآرلا یف تاعدص مهد لاقي ردلمعتسم

 هردو 4هش وص لیسو هغاط نالوا كدام هنص را هح و ی داز وا نو ز وا :

 بهاذ یا عداص داوو لیسو لیح لاق ردشمراب ینزوب رب هکابوک روئلوا قالطا
 ( عداصملا ) رونلوا قالطا عداص حبس هنییاج قرمشم هلتبسانم وب الوط ضرالا ق

 9 نالوا هدهظراغ ضرا هدننزو دعقم ردعچ ندنظفل عدصم ړل ف كوم | ۱

Êدرفم كنو هنسامعم صقاشم رول واقالطا هثن رلت رم قوا و روناوا قالطا هرالوب  

 رووا ین دمدآ جف 9 غیب كب 9 رجم E 8 ر٧ا رد ی 1

 | هنیرلتلوا اوت و یوق قرهلوا عکدنودو 3 كنوهآ و ا ۳ ج |
TRE :یون ت ان  SEE ام 



 | راثا اذاتلاتلابابلا نم اعبص هیلعو هب عبص لاق ردهنسانعم كليا تراشا هنفرط
 f لاق ردهتسانعم كلدا تلالد هل راشا یدآ رب هبسک ر و اباّمعم هعرصاپ هو

 ققفآ هناقرخآ یبوص نالوا هدنحا كاق رو ةراشالاب هيلع لد اذا نالف ىلع الف

 عضو اذا ءانالا عج لاقب رد هنساتعم قموق هنب رزوا كاق رخآ لوا یعمر نوحا

 1 ردبمراو یسهطروع هدننراق كغواط و رخا ءادا یام هبلع 2 قح هلع هعرصا

 | لخدا اذاةحاجدلا عبص لا ردهنسانعم قلقوب یننراق هلقمرب نوعا كلب رديقوب
 هنسانعمكلنا ربک هدننزو هلحم هعیصمو عبصو 9 یو تح هعبصا اف

 هنمو ردا توحو رک یدلوا یک ناطیش 9۹-۳ القمر ناط رک ندامت

 هکر وند همدآ ریکتم و نیدوح ( عوبصلا ) ناط.شلا دی ناطلسلا هالو نم

 یات و كداص ( عتصلا ) ربكتم ىا عوبصم لحر لاقب رولوا شمالقمرپ ناطیش
 | لوفیع روند هننلاحقلحاغرو و كلکب نالواهدنشاب كنشوق هود هلیعف كن هبقوف

 رود هب والناقد دنمروز و یوق عمو رود هنفاطا و هعاش وح نالوا هدنسا وا

 قم هر هدننزو عدص ( عتصلا ( روند هنکشا نام و یوق یا حنص باش لاق

 هدننزو لعفت ( عتصتلا ) هعرص اذا ثلاثلا بابل نم اعتص ةعتص لاقب ردهنسانعم

 EEE 5 هدنناپ لوق ىلع كلك بودیک هئوا یر ندیربح و ددر هد صو صح ر

 كلعایسهطلوا قايا اقلطم دوخاب كلك قرهلوا نایرع دوخای ,تلک هحاهنت یرهیلوا
 شا هدح و ءاجوا بهذو ءاح و سالا دد رب اذا لحرلا عنصن لاق رد هنسانعم

 . واشاب كچوک هدننزو ذغنق ( عتنصلا ) یرخا داعو ةرم بهذوا انایرع ءاجوا هعم

 عدر ( عدصلا ) ىلاعت هللا ءاشئا رونلوا رکذ اب رق یسهدام یزو روند هکشا
 هغالتح و هغد را نالوا هدهنس ولت الصیمهلوم طااحو هحرص و نوطوا هدننزو

 ' لاش رونلوا قالطا هکولب رب ندهنسن ر و قش یا عدص دوعلا ف لقب روند
 5 روئلوا قالطا همدآ سل فیفخ و رد هیس هلا ردص رلنو و هق رف یا همم عدبص

 | هتسانعم قفتم و مع و رونلوا قالطا هنابن نافج ندرب و ردزناج هلئینصف هدنوب

 ۳" عدص مملع سائلا لاش ردقسم هرزوا دحاو قش یعوج هک ایوک ردامعتس#

 هکردردصم .عدصو هيلع علو هيلع لعو مه لاقیاک ةوادعلب نومة یادحاو
 1 هابهح و قمالربآ د واي قەراي یکیا ندنسد راب ی هتسنر لوق ىلع قم راب اقلطم

 هشذ وا نیفصت هقش وا هقش ادا ثلاملا بابلا نم اعدص هع دص لاق ردەنسانعە قم راب

 هک اب وک ردلډعتسم هثسانعم كجا هح و و دو نوعا یعباح مرک همدآ رو قرتش مو

 یهنسنر و همرکل هدصف اذا االف عدص لاق ردنا ل وخد, هنا ب وراي ینعرک
 . ردنا لاخدا یزوس لوا بورای یسا هنایع هک اي وک رد هنسانعم كلیوس هراکشآ |

 ۱ 1 تكمردتنا تباصا هنعقوم هجەراکشآ یشیاربو راهم هب ب ماکت اذا اذا يحلب pe لاق



۳۱ ۵ 

mma meaner 

 وج لاف روند هراک اپ نالوا «رزوا تطلاغو سنا هاو اا رک
 نهطلاخ و نهعیشب یا *اسن عيش |
 كناب ه دنس هکرح رهو یئال تاکرح كنهرمه ( عبصالا ) ( :اسلا لصف ) |

 هک هدننزو عوبسا ( عوبصالاو ) رولوا تغل زوفط هک ردنفل هلیئال ثاکرح
 ردبشاور یوغللا عارک یعوجم ران ون روند هغمرب نالوا هدقایاو هدلا ردتغل یلعاوا

 ( عبصالا ) رد عیاصا كعوبصاو مباصا یعجج ر ولوا رکذم اض ءب ردش وم و و 1
 بیطخو رعاشو مکح ) عبصالا وذ ( ردیدآ كغاطر هدنراید دی هدننزو مهرد |

 یتغهرب شاب كنغایا نوکرب ردنذنب رم هکر دیبقل ینوادعلا ثرح ن نانرح نالوا ۱

 یبغتلا هللا دبع نب نابح میصالاوذو یدلوا بقلم نوهگیدنیا مطق هلغغوص نالی |
 ردندنحادم كدب زی نب دیلو هکرد رعاشرب هقشب ندنب رخاتم عبصالا وذو ردندارعش |

 یا رخاوا یهعتلا عباصالاوذو ردا غا, داما یس ەدىدع راعشا ندم وقم یطایهدلا ۳

 هک رونلوا قالطا هب هناشنو را لزوک نالوا هدهنسنرب عیصاو ردندباعا یهجاوا |
 هتیئام ىلع لاق هلیسهفالع تیببس دوخاپ تلآ هلوا ازس هک روتسوک هلقمرب

 ناتک ( نافخعبصا ) اهنسو اهنسل عبصالاب اهیلا راشي ینعب نسح رثا یا عبصا ۱

 هب میک كنەمجعم نیغو ىم كيم ( عیصالا لغم ) ردا قلابقرب هد هد 8 ( عیصالتاذ ) ردندنرلانب سرف كولم هک ردهظع ءانبرپ بی رف هیهفوک هدننزو |
 ردنباخ هجنراو هنقمرب هکردبا هلپغمرب هسهدبا هللا زوئلوا قالطا هبسک ناځ ك ۲
 كشمح رف هلیعف كنانو كناف ( تايتغلا عباصا ) ناخ یا عبصالا لغم وه لاق | _

 ندماش رلرد ینوا كسمو ینانسب لفرق هکر ونلوا قالطا هتابوبشوخ یراکدید اک

 رونلوا نظ یبوص لفنرق دنیعب راردبا ریہعت یب وص لفنرق رارروتک یبوص رطقم |
 ینعو ناجروسلا حاقف( سمره عباصا) رلربد نکسلپ راباشعهنعون نالواء دمور ]1

 هداك قلب 6 ماتوا هن وکر ( ى راذعلا عباصا ) رونید هنکحچ ناجم روس

 یغهرب نیلکو یمزوا قمرب ه دیکرت رلردبا هیبشت ینراقمرپ كرازمف هزات رولوا ن وزوا |
 هنسایا لا هک ردبکوک تابن رب هللیعط كداص ( رفص عباصا ) رل ردبا ریبعت
 هلتوط رو هدنلکش قمرپ شبو ردق لافطا فک رارید یا انا. مر هدیکرت رولوا هیبش |

 قمرپ هببش هب وجا ( نوعرف عباصا ) ردفا هموسو نونج ردنابن رب ولع ]|
 هلاسما اکا ردندنعاونا رجحوب و روئلوا بلج ندنزکد زاجح هکردهنسنرب یرادقم |[

 هدن رزواو بولوا رسکشم هلنلوهسو فیفخ یمالعا رولوا ع و جوا رلرید ید جارما
 ( عباصالاتاذ ) ردبرجم هدکمردشتب بودلوکوا اعی رس یناحارج ردرانلوا طوطخ | 1
 آ هلیغم رب هدلاحکیدلپا تدیغو لصفیمدآ رب هدننزو عبط ( عبصلا) ردعضوم رب |

 هم
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 ك

ee e 



۳۱ 

 نوطوا هدنن زوروبص( عویشلا )رونید هاقیهلوقم هفثوتبس یراق دوق كلباو
 || هکردرهثعونرب هدننزو هرم ( ةعیشلا ) هنسانعم مارضو دوقو رونید هنغرتوط
 . [ كب یرلکعجو رول وا العاو فاص تیاغب لاب یفیدبای ندنآ رالتوا یسب رآ لاب

 هک ردیفدامو هدننزو عایذم ( عایشلا ) راردبا مصوهنغلارا باوناهلغلوا وبشوخ
 | ( عیبشتلا ) عایذم یا عایشم لحر لقب رونید همدآ نالوا زیا رارتسا مک الصا
 هتم" ر وا ءاشا اذا لبالاب عیش لاقب رد هنس انعم قهرقیح هبهود نالیرآ ندىروس

 هفلس و هعدویل هعم جرخاذا انالف عش لاقب رد هنس انعم كک یردنوک یدآ ندیک
 عيش لاش ردلمعتسم هنس انعم قم وط لاوش تس هدنبقع ناضمر ربشو هلزام

 هعیش لاق رد هنسانعم قخای هلشنا یب هنسنرو مایا هنس هدعب ماصاذا ناضهرهش

 ميشلاقب رد هنس انعم كم ردنلکرو هلکمریو توقبلق همدآرو هقرحا اذا رانلاب

 مفناذا یعارلا عيش لاقب رد هنس انعم قلاچ لاوق نابوجو هآرحو همعث اذا انالف
 عیش لاقب رد هنس انعم قا رلقارتوط هدرخ هشتآ نوعا كم ردنلولعو عاربلاق

 روند هرد او ریلد هدننزو مظعم ( عیشلا ) هب اهيك ذبابطح اهیلعقلا اذا رانلا

 عیججشت دلبلق توق نالوا لصاح هلبرل هرج هئاهرومادوخای هلا هسکرخآ رب هکایوک
 | عیشم لحر لاش رونید هم دآ نك هوباو عاج یا عیشم لحر لاش ردششوا

 ندن رلقل ویزهک روند هیکو هنوبق لوش هدننزو همظعم ( ةعيشاا ) لوح یا
 هئدحم ( ةعیشلا ) هلوا جاتحم هب هک ردبا قوس هلرللوا رولاق هدوریک ندب روس

 هل رللوا رولاق هدوریک ندیروس ندنفلن وز هک رونید هیعگو هنویق لوش هدننزو
 ةعيشملا نع مالسلا هیلع ینلا یبن ] ثیدحا هنمو هلوا ردبا قوس ییروس هکایوک

 لوزهمو نوز ینویقنابرق هدهروک هتباور کیا سپاه رسکو "یلا حب ( "یاضالاق
 كلا قلتس ود هلا هسکر هدنن زو هلع ام ( ةعياشملا ) رولوا ىم ندعوا
 نوحا قلوا قم هبیروس یهود شلاق هدوریکو هالاواذا هعیاش لاق ردهنس انعم

 || هدەدامرهمدآ رو اهاعدو حاصاذالبالاب عیاش لاقب رد هنس انعم قمرغاچ بورقیح

 | قحال هدنن زو عباثم ( عياشملا ) ما ىلع هعبات اذا هعياش لاقب ردهنسانع» قملواعبات
 | كل هعيش هدننزو لعفت ( عيشتلا ) اقحالىإ مهل اعياشمراص لاقب رد هنس انعم
 ناعب اشتلا ) ةعيشلا یوعد یعدا اذا لح رلا عبشت لاقب رد هنسانعم كما اعدا

 یم وام وسةمربغیعب عاشم یرلهصحهدربرب هلبراهینب هبنلتو یم كرايم ( ناعاتشملاو
 ]| رادف ناع انشهو ناعب اشتم امہ لاقب ردرل هسک ییا نالوا كيرمشو طبلخ هرزوا
 ] ب وسنع هبهعیش هلبرسک كنيش ( یعیشلا ) عاشلا هجو ىلع ینەب ناکیرش یا
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 | مالسلا ركع اش برعلا لوقنو ةالماذا ءانالا عاش لاغ رد هئس انعم قم ردلوطو |[
 هللا مکعاش نولوقبو مالسلا عءالموا مکقراف الوا مکعبن وا مالسلا رکیلع لاش اک |[

 | عيش نالوا هنس انعم بق اعتم دلو یسانعم تیعبت هد رلنوب مکع اشاو مالیسلاب |[

 ( ناعیش ) ردیسا كمدآرب یک هلا مت ( هللا میش ) رد ذوخأم ندنظفل ||

 رادم كنهسکرب هلبرسک كنيش ( ةعيشلا ) ردیسسا عضومر هدام هدننزو ناعر |
 لوا هراصناو هعانا یا هتعیش م» لاق روند هنب راصناو عابنا قفتم قحهلوا یوق ۳

 ردشوا قالطا نوج دلو ترهشو ما بولوا یوقتم هلا  روک ذم هفناط هسک |

 كنظفل هعيش وبشاو رونلوا قالطا هب یناسنا ةقرفرب لقتسم هنشاب هقشب هعیشو |

 هلام رک یضترملا ىلع ماما زوک ذم ظفل هدعب ردربارب ینومو رکذ مو یعجبو هبثت درفم ||

 | قالطا هبلغلا قب رطب هرلتلوا نابرهمو بح هنبرابلاع نادناخو كنبرلترضح ههجو |
 | ( ذعاشالا ) هدننزو بنع ردعیشو عایشا یعج یدلوا صاخ مسا « رانا تح رونلوا |

 تعشا لوقت رد هنسانعم كلیا شافو عیاش یتسهلوقم رارساو ربخ هللرسک كنهمه

 مكعب یا مالسلاب هللا مکعاشا لاقب ردهنسانعم قلق عباتو هن رهظاو هتعذا اذا ربحا
 تماشا لاق رد هنسانعم تم هشدا قرهحاص ییلو هقانو اعبا و ارح اص محل هلع یعد

 ۱ نوجا قلوا قح م هبوروس هدورلیا یهود نتلوریکو اقرغتم .هتمر اذا اهلوس ةقانلا

 " رخاتشا اذا اهاعدو ام حاص یا اہ باھا اذا لبالاب عاشا لاقب ردهنسانعم قمرقیح

Êاهلوبب ةقانلا تعاشا لاقب ردهنسانعم كيسک بودرقشف ندر یلو هقانو اهضعب  
 ندعیش نالوا هنسانعم قم ردلوط هدننزو عیبم ( عیشلا ) هتعطقو هب تمر اذا |
 مؤل هکر ونلوا قالطا هسک دوقح لوشو ر ونید هباق شل ردلوط ردلوعفم مسا أ

 هبهحوز ( ةعاشلا ) ام ۇلؤلم دوقح یا عیشم لحر لش هلوا ولع هلتساسخو |
 لاقش رد هعیاش یلصا نوعکیدلیا تعباتم یعب تعیاش« هنحوز روئلوا قالطا ۱

 رولوا فصو هثداوحو رابخا نالوا شاف بولیاپ هدننب سانو هنحوز یا هتعاش یه

 رولوا حوتفمینیشاضهبو هدننزو باتک ( عایشلا ) ة رشننم یا ةعاش رابخا لاقب |

 هک رونلوا قالطا هنکدود نابوجو رونید هنپ راهدرخ نوطوا كحهریدنلولع شثآ ۲
 عایبشلاب منغلا یعارلا مانا لاق رونید هنیزاوآ كنا لوق ىلع رونلوا ریبعت لاوق |
 هب یجرغاج ردیعچ كنیعاد هک رد اتم اب ی عایشو هت وصوا هرام ز٤ یا |

 ۱ تعاج نالواراصناو ناوعا یعد هعیش هرخآ اه دجا هدننزو ءاهقف( *اعیشلا) ردغیچ | ۱ 3 1

 ردعج ندنظفل عیشوبو هبحاصل عیش دحاو لکا "اعیش مه لاق رونی هرکتعو ||
 1 هم وسقم ريغ 7 هک رد هنس انعم هغاشم هعیشو رد هع یوم هدنن زو سک
۱5 

 | درب فوم ترب هک )دس ی ا

 ۱ كمياشنالوا لعاف مسا ندعیش نالوا هنس انعم قمرفیح هیهود عایش هدارو رونید 1

 أ

 مس سس سیب سس سس سس سو
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  ۳۲ ۱ ۳4خر هر ۲
 اعوسش هسأر عوش لاق رد هنس انعم كمر روا بوشلت رس نکن نکی یریلبق
 ورعوبا وو كوش هناک تح بلصو هرعش رشتنایا "ناعشا اذا سماخا بابلانم

 ه رزواسایق هلنیتصف ( عوشلا ) ردقلواهلنیتعف ندعبار بانالوا سابق ردیتاور .
 لاعفاعبا رباب ناعشا اذا عبارلا بابلانم عوش هسأر عوش لاق رد هنس انعم عوش

 ضایبیغاکیرب كن عوشو ردشلوا فلاخم هسایقوب ندنغب دلوا صوصخم هب هیعیبط
 لوش ( عوشالا ) تیبا هیدخ دحا ناکاذا سرفلا عوش لاقب رد هنسانعم قلوا |
 *عونش یتوم هلوا شمربروا نکن نکی بونلت مس یربلیق كنشاب هکرونبد همدآ | |
 ردن دناقن ردهفوک *یضاق هک عوشا نورع نب دیعسو هلی كنبش رد عوش یعجو ۱

 ) هنسانعم رونتلا ثاوحرونید هتلآ كج هرعلواقاجوا هدننزو بارح ( عاوشلا |
 عایشمو عاوشم هلایو هلاواو هدنوب رک ذیساک ردذوخأم ندنسدام رانلا عیشهک ایوک

 هک رب هلیعع كرلنیش ( مش عش ) ېک نا ویصو:نایبص رد عایشع یلصا هکردنفل ۱

 ردرما هلکلنا شیالآو لمجت كرت بونیک عقرم قلد بود ازوا ینحاص یکرلبفوص ۱

۱ 
 رعشلا لب وطتو فشقتلاب ما وهو عش مش نولوش رد دراو هلا هن و نامهو

 د د را دلو و هک روید هدلولوش ردنغل هدنظفل عیش هدننزو عون ( عوشلا (
 هدعد دلو یذال اذه عیشو اذه عوش اذه لاق هیلوا رخا دلو هدننیام بوغ وط

 هدنن زو دوعق ( عویشلاو ) هدنن زو حبب ( عیسشلا ) *یث اهني دل وب لو

 هنسنرب هلان( ناعیشلاو )هدننزول هموعد ( ةعوعیشلاو ) هدننزوعاتم ( عاشلاو )
 اعيش عیش ربا عاش لاقب رد هنسانعم قلوا هراکشاو شاف بولیاپ هرحعا سان

 شاف هرجا سان ( عیاشلا ) اشفو عاذ اذا اناعیشو ةع وعیشو اعاشمو اعوبشو
 ردولقم ندنظفل عیاشوو عاشو عباش ثیدح لاقن روند هبهنسن نالوا هراکشاو

 ا هدنزنهرب رونلوا قالطا هب هکر تشم هصح شماغلوا میسقن عیاشو یک راسو راس

 | کردردصم هلیعق كيم ( عاملا ) یکیراهموسقم ریغ ةسح كطبلخ هنر
 ۱ عیاذیا عاشمو عاشو عياش ربخ لاقب ردامعتسم هنس انعم عیاشو یدنلوا رکذ

 | لوقیلع هنلوب كنهود شمرسا عاشو موسقمریغیا عاشمو عاشو عياش مهس لاقبو
 ] رسا لوبت قرهجاص هداننا لوا هکر ونید هنلو نالوا رشتنم كتهقان شعثآ كکرا

 | هكا هثدلورپ هکرد هنس انعم عوش هدنزو عیب ( عبشلا ) ردبولقم عیاش هنبوبو
 | هلنموا هعوشیا هععشاذه لاق ردهنسس انعم لثم لوقیبع روند هدلو ناغوط ندنس

 ۱ هنتیقم هاو وا رواینالسراوءرادقمیااذهعیش اذه لاقب رد هنسانعم رادقمو

 رولوا ردصم عیشو هدعب یا هعیشوا ادغ كب لوقت رونلوا ق الطا هنوک نالوا
 ردمزال هرزوا روکذم هحووبو هنس انعم كلا شاف بولپ هرحعا سان یهنسنر

 هن رهظاو هتعذا اذا اع تعب لثم اعیش *یشلاب تعش لوقت رولوا یدعنم هللا *اب
 سه تجسم |

 و



AA 

 لآ نموم هدننزو نام( نات ) رایدلبا توکتس ندنوع# نالوا نداسع |
 ¦ ردهنسانعم كمر و هلعش هل رسک كنهرمه ( عامشالا ) ردسسا كناذ نالوانوعررف ۱ ۱

 | قهانبوا بودبا هطاروخ همدآ رب ( عیعثللا ) هرون عطس اذا جارسلا ععش لاقب /

 هکر دهنسانعم قمر واب هنموم لاب شعرا ی و ةبعلا اذا هععش لاق ردهنسانعم |
 (ةعانشلا ) باذلا ممشلاق هغ اذا بوئلا ععش لاق رونلوا ریبعت كما عمشم |

 ۱ عنش ,لاقب رد هت انعم قلوا عو دب جراخ ندسابقو دح هنسن ر هرعف كنبش

 فتك ( منشلاو ) هدننزو ریما ( مینشلا ( عطف اذا سماخلا بابلانم ةعانش *یشلا |
 عنشو عینش ما لاقب روند هبهنسن حمل و د زواصم یدح (منعالو) هدننزو |

 رد رد كتعاج رب فدرطن ورع نب عنشاو هب رک عذشا موب لاش و عیظف یا عنشاو 3

 هارج ( هاعتسشلا ) رونبد هکلنکرچ كب ردمسا هدنن زو هفرغ ( ةعنشلا ) |
 عنم ( عنشلا ) ةطرفم ةحبق یا ءامنش ةريغ لاق هنمو ردیشّوم كعنشا هدننزو |

 رد هنسانعم كلبا ناغط راط یک قو شهلجالح یهنسن یهلوقم هقرخ هدننزو 1

 دع حبق یبهدسنربو شفن یح اهعنش اذا ثلاثا بابلانم اعنش ةةرلا منش لاقب |"
 ۱ اذا هعنش لاق رد هنسانعم تكکوسو هعقنسا اذا انالف عنش لاقب رد هنسانعم كلا
  هدننزو دوعق ( عونشلا ) هصضف اذا هعنش لاق رد هنسانعم كلیا یاوسرو هقش

 هلي كنيد ( عنشلا ) ق یا ع عونش هن رطف ىف لاقب رد هنسانعم حق كلنکرچ |
 مبارلا بابلانم اعنش هب عنش اما یآر لاقب ردهنسانعم لیسنکرح كم یهنسنو ۱

 لحرفس ( ععتشلا ) رد هنسانعم روهشمو یاوسر ( عونشلا ) هعنشتسا اذا
 قلخا برطصلا یا عنعنش لحر لاقب رونید همدا زمقشفاپ اس زا یتقاخ ه دننزو |

 اذا ةقالا تعنشا لاقب رد هنسانعم كعروب هلتعرس "هل رك كن ەز ( عانشالا ) ۲
E!اذا انالف عاش لاقب رد هنسسانعم كليا بقت قوج كب یمدآرب ( عینشتلا )  

 TA لاقب ردهنسانعم كمنرج بونغصو اصیقت هحق ینعی ةعانشلا هیلع رک |

 ریع,لا عنش لاق ردهنسانعم كملنا دهحو دح بولهربد تسح هدکع روو .E اذا 1

 هدهربخا یانعم هللا عنشت هدننزو لعقت ( منشتلا ) ریسلا ف دحو نشمکنا 98 ۱

 رد هئسانعم قمل وا هدامآ و رضاح هلاتفو كنحو عنش یی را عنشت لاق ردفداه و

 اذا س رشلا عنشن لاق رد هنسانعم ك هن او لاتقلل اذا نالف عنشن لاش 1

 موقرب و هسبلا اذا حالسلا عنشت لقب رد هنسانعم قفلحالسو هالعو هکر |
 قلتر سالو اهش اذا ةراغلا عنشت لاش رد هنسانعم قمرداح نوش زانو ۲

 ناب رجش هلبع كنيش ( عوشلا ) رزفت اذا ب وألا عنشت لاش رد هنسانعم |
 رارد یباغا ن وقروس هدیکر ردندن راهش هب رب وب ردیعا كنب رغ لوق ىلع ۳

 كنشاب كمدآرهدننزو عون ( عوشلا ) رونبد نابلا نهد هنغايو نابلا بح هنشع |
 گگگ



 ا ۳۹۰

 هلو لبخم هدننزو فنك ( عکشلا ) عجوت اذا "نالف مکش لاق ردهنسانعم قاوا

 نالف لاق رونید همدآ نالوا یعحو و درد و میل لیخ یا عکش لحر لاقب رونید
 بوکس ینرالوب كنءود هئوکس كفاکو یصف كني ( مکشلا ) محو یا مکش
 هعفر اذا ثلاثلا بابلا نم دمام هریعب عکش لاق ردهنسانعم قعءردلاق یرقو

 لولم بوریو یدنقص لوقیلع ردهنسانعم ققلراط هلل رسک كندرمه ( عاکنالا )
 (فعاکشلا ) هرصخاو هلماوا هبضغا اذا انالف عكشا لاق ردهنسانعم قلق رجذتمو

 هدننزویرابح ( یعاکشلا ) رونید هکلنکن ناردلوطینیغآ كنهود هدننزو هما

 ناتلوا ریبعت تکوش ءابطالا نیب و دروآ دای هدیسراف رولوا حوتفم بش اصعب و

 هجئاكب تح رولوا فیحو ها تیاغب ردیعساقاتوا ولنکیعونر هیبش هکلنکی
 یکی ناغلروق اکا هدیکرت رلربد یعاکشاا دوغ هناک هلهبشت اکا یدآ فیح و

 هنانسا عحو و هرلهحرق نالوا هدلد كحوکو هبهقیتع تایج رلربد ینکین ناقاف و

 | درقم ردقو یدرفم لوق ىلع روند ةاعاکش هدندرفم كنظفل یعاکش و رددیقم

 | تایعاکش نهو نایعاکشامهو ةريثکیعاکشو ةدحاو یعاکش لاقب زدیواسم ىج و
 رلهجک هکروتید هموم رد هدلوم تغل ینوکتس كيف هدنوب و هل نیتعف ( معلا ) ۱

 هلباه روند ویش هب هح راب ر ا روند هم وملاب هاش لوقلع راب ہد | ارم

 نم هعطق یا هوس ییطعا لوس و لسعلام وموا هر میت یذل اوهو عاب ءا لاقي ۱

 دج ن دجا و هکر نب دم و دم نب نامو لیربج نب سابعلا نی هللادبع عشلا |

 نکل راردبا ملکت هلیئوکم كيم ثيدح لها هجرك ردرلثدحم نویععشلا ىدادغبلا |
 هدنزو د وعق ( عومهلاو ) هد زو ع ( علا ( ردقل وا هل رحم نالوا باوص 1

 هطاروخ هللا هنسک ر هک رد هست كانا حامو تعل هدننز و هن رمشم ) ةعيشملاو )

 بعل اذاثلاثلابابلانم ةعممواعوعو اعم نالفعمُش لاقب ردکعئرا بوبابوا بوديا |
 ءاهقغلا لوق هنمو قرفت اذا اعوعش "یشلا عش لاقي ردهنسانع«قااط جو جم 9 1

 ىجهطاروخ نکشرا هدننزو روبص ( عوعشلا ) تقرفتیا رثبلا ىف ةرافلا تعم اذا
 هکسم طولخم هلباربنع ( عوعشلا ) بوعل ةحامیا عون ةارما لا رونبد هتروع

 رددافتسم یسل وایم وملاب دل مع ندنوب ریشعناب ط واع یا عوعتم رسم لاش روند

 ردیمسا یراردارب مالسلا هیاع كفسو ترضح هليحف كايد ( اغصلا نوع ) |

 هبرام نانلوا ادها هنهاکرد مالسلا هيلع مانارخف ندنفرط یسقوقم ه ردنکسا و |

 دلوتندران آ مالسلا امهیلع انیبن نب به ارا هکردیمسا یراردب كنبرلبانح هبطبق
 نب بیطلا نب نارکب و یریدلا نوعمش نب دابع نب ميهاربا نر قحا و رلیدسایا ۱

 لامها كنیع ردندیا صا هکیدزالا ةفانخ ن دير نب نوععشو ردرلئدح نوععش

 ترمّوح لسر هکر دي فل وم ردنهاا نالوا ع ردششوا یفالتخا هدا کاو ۱



۳۰۹ 
  nسس

 بنص ۳ ۱ ۳1 I برو ات ۳1 "هعفش ىح هدنآ یرلکدتشبا رثراد

 هدندنع یمفاش ن کل هکر د حراش ردبا میلستو مکح قر هلوا نیفصت « هران آ یعیبم

 عیب سدس بحاص رکا روئلوا میسقت انالئا یتعی ردق یرل هصح هدننب ناروم

 | میسقن اعاب را هسیا شبا عب تلث بحاص رکاو اساجنا روم عیبم هسیا شفا

 رون)وا فیصت هدنعوجم كرلتروص هرزوا روک ذم هحو هدندنع هیفثحاما روئلوا ||
 ةلشوق یعخلا ةعفشو نونحیا ةعغش هبف لاش رونلوا قالطا هکلیلد هعفشو

 بیدنم هروک ه هیفنح روألوا ق الطا ۵ هلفا ةولص تعک رییا نانلوا ادا هدنتقو |

 قفل وا ادا تمکر رشیکیا لفاوت هدن دنع هیعف اشو رد هدایزو تعکر تردنالوا ۱
 | لحر لاق روند هب واد ) عوفشلا ( رد راج هد هل کف كنبش هدانعموو ردلصفا ۳

 | نکیارا» بروا ماهم هکرونبد هنویقو هبهقا لوش( عفاشلا ) نونجمیا عوفشم ||
 :هروک 4:۱ ردششوا قالطا نوهغیدلوا تفح هنسددنک یدلو هلوا شاوا هبک هنب

 ۱ EN عع یردصم كنو شعبلادنع ی 13 EA هیضار رولوا لوعفم یعع

  ناک اڏا 5 شن ةاتشوا هقان لاقب یک رض و قو سا کات هل رسک تكدیش | ۱

 نانلوا ربع مک را م فاش لوقیلع روند هب هکت عفاش و رخآ اهيو دلو اه:طب ىف
 مس

 رردن و هط زکر یب یشزد د اعاد دوحاب رولوا هدنل زیم چوق تىسنەنويق هکروند هب هکت

 سان رادقم ر هدنآ رده رق ر هدنب رق فئاط ( یعفاشلا ) رونید هب هکت نالوا |

 (عوغشلا) رلردا عز هرزوا قلوا ندننیرذ بلطم نب عفاش نانلوارکذ ردنکقم ۱

 غا لاق هلوا رردلوط اق ییا هدغاص ر هکرونید ههقا لوش هدننزو. روبص

 و رعلادبع هدننزو ریما ( عیفش ) ةدحاو ةبلح ىف نیبلحم نيب عمجتناک اذا عوفش ۱
 أ قصما نا اص وا هدننزو ربیز ( عیفش ) ردیعا كنیدح یرقلا كلادبع نب

 رشکیا سشنکیا هکروشد هنانانن نوک ان وک ( میافشلا ) ردیسا ثدحا بسنحا ق

 هيف هتعغش لاقي ردهنسانعم كالا لوبق ینتعاغش كمدآرب ( عيغشتلا ) هلوا شع

 كالا بلط تعافش نددسک رب ( عاندتسال ( هتعافش تلبق یا هعافش عفش نیح ۱

 ٠ هدننزو علعش ( علفشلا ) عفشپ نا أس یا انیلا هعفشتسا لاقل رد هات 6

 ) عقش ۱ ) هلئمع رد ؛عاعش یاوص ردع و لوفیلع یدنلوا کف هک 1

 رد هنسانعم لم ما وص نداق بوایکا و وق یزو هلن وکس كناق و یحف تكندش ۱

 ۱ درک هی و ف عرک اذا ثلاثلا بابلا نم اعقش *ا الا ىف عقشی لقب |

 ی رلنرتعف ) عكشلا ) هناع اذا هثبعب انالف و لاق رد هنسانم |

 رثك اذا عبارلا بابلا نم اعكش شیرلا مکش لاقب ردهنسانعم قلا ینلرازو هلا |

 هبحرثک اذا عرزلا لاق ردهنسانعم قوا ناوارف یراهناد كنيکاو هنيا

 كاندرد بوب رغآ یرب رب و بضغ اذا لجرلا مکش لاقب ردهنسانعم ها



۳۰۸ 

 ميرکلادبع مساقلاوبا هک نن ردندرلناهلاهجر یعفاش ماما هک ردندندالوا فانم دبعنب
 نایت مهدعب 2 نمو سابع سب ردا رک »٭ دشالا ناب هدا اوہشأ یعفارلا

 || كلا تن اعا هدننزو هحاس ( ةعافشلا ) « حبات عيمحلل فانم دبع « بلطلا
 ۱ نالف یتعی ینراضیو یلع نیعی یا ةوادعلابییع عفشيل هلا لوقت ردلمعتسم هنسانعم
 كجا كلذ و ردنا ترم ٹارا هلغلوا ردا تناعا هرل:دیا تاودع ماش کی

 | :روک هننای هدرثاصب تغلوم هنوامبنا تیلاطیا نالف لا هتعفش لوفت ردهنساتغم
 قرهلوا بلاط و لئاس ندنا دوخای نیعم و رصا هیسک ر ردهنسانعم عغش هعافش

 ۱ هدکكیا كليد هدنقح جاتحم او م رج هدعب بولوا هادا مامضنا و تنراقم

 هنسح ةعافش عغشي نم ] یلاعت هلوقو ةيغلا موب ةعاغشلا هنم و یدنلوا لامعتسا

 ین [ ةعانش اهعفتت الو ] یلاعت هلوقو لع ىلا الع دزب یا [ اهنم بیصن هل نکی
 یدنلوا ریبعت هللا م وز ندمزال ه دارو هتعافش اهعغنتف عفاش اهلام یا عفاشال

 هیلبا تعغنم ثاربا تعافش هرلیدنک قح هک ردقوب ندبا تءاغشر نوعا رلنا ینعب
 یا هعیفش وه لاقب ر وند همدآ نالوا تعافش بحاص هدننزو ریما ( عیغشلا )

 PES هدف ) ةعفعلا ( رک یس اک روتید هنحاص هعغشو هل ةعاغشلا بحاص

 تفچ نکیا دحاو هکر وند هکللا هدای زو من هبهنسن نالوا هدندنع یب ولطم رب
 ضوع « رزوا كب رش نالوا کالا ددخ+ ,ءاهقفلا دنعو ر ولوا ترابع ندکلیا

 رولوا یراج هدراقعوب و ردنرابع ندبیصت کال قح نالوا تباث ارهق هلبلباقم

 قب رطرپ الباقم یرلوبق كنیرالزنم كل لورعو دز الثم نلوایراج هدضورع
 همواعم نم هرکب یتلزنَع دز را هسلوا كنرمشو طخ هدروره قح بولوا هدصاخ

 بنکءدنآ ییدلیا عاقتسا هلغلوا یکلمقح هدروزم لزنم كو رع بودا ملو عیب

 ذخا ندرکب هعفشلاب یموقرم لزنم هدکدلیا تیاعر هطورش نالوا طوسم هداوف
 یدلبا ناب هلا هعا سمو سصق یندخاء یانعم هدارو فاوم هکر د حراش ردیا

 هر زوا روڪ دم هحو هدع مش فرع هلا هسبالم وب رد هنسانعم هدایژ هع لصا

 تالمو یکیعیدنلوا قالطا هموقلم "یش همقل یدنلوا قالطا هعوفش» كلم نالوا

 لوقو ردلکد مولعم فرصت لعف ندنویو رونلوا لامعتسا هدهنسانعم كلمت موقرم

 ماهسلا ینلذحم ةع اجج نيب رادلا تناك اذا یا لاجرلا سوریع ةعفشلا ىعشلا مامالا |

 کلم ردق هعفش تعب مهماهس یلع ال مهنب هناک رشا عابام نوکیف هبیصن دحاو عابف

 3 ا هد هک جوا لزبم ر ام رولوا تبا هرزوا سو ر دید هکبلب رداید هرزوا

 ا تل و سید تار و شصت تاب تولوا كراش
 مج رکید هرکصندکدلیا یتیم وام ن هرخآرب یس هسح یدنک نالوا فصت
 eee بیس سس سس سس سس
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fكخیروا هلی كنيد( عشلا ) لحس اذا اميعشو اعش نالف عش لاق رد هنس انعم  
 ندنسهلیبق سع هدننزو دهده ) عشعشلا ( هس انعم توبكتعلا تس روند هنبوا

 هلاوحبودبا موجهدروق هرانوبفاجعاج هدننزو لاعفنا ( عاعشنالا ) ردذآ لحررب

 هدننزو هلزاز ( ةعشعشلا ) ابف راغاذا منغلاق بئذلا عشنا لاقن رد هنس انعم قلوا |
 ىسك درلو هالاب ینمی هحزماذا بارسا عشعش لاقب ردهنسانعم قعافوص هیارش
 عشعش لاق رد هنس انعم قعاغوح ینغاب لوقیلع رد هنسانعم كا یک بول ویو

 قهردش راف 9 هنبرتیرب "یشربو اهنعسو اهکدو رثک اوا هلوطواهسآر عفراذا دی رثل
 هدننزو لزلوت ( عشعشنلا ) عیب هدععب طلخ اذا "یبلا EE رد هنس انعم
 قباذا رهشلا عشعشت لاقب رد هثسانعم قلاف یرادقمرب نامه بوک یمایا رثکا كنا
 هئبش نوزوا افلطء هدننزولدنعم ( ملنهشلاو ) هدننزو علم ) علعشلا ) لیلقهنم
 قنغاط بویلوا واکنردوقیص یرللاد هلاح ( ةعلعشلا ) هننانعم لبوط رونید
 هفتام ربغ ناصغالا ةقرفنم تناک ادا ةعلعش ةرص لاق روند هحاغآ نالوا قحاو
 هک ردیلباقم ر و ر دکید تفچ هک رد هنسانعم جوز هدنن زو عفن ( عفشلا )

 هعفش لاق رد هنس انعم كلا تفح رولوا ردصمو رو ما عفشوه لاقب و

 عفش او ۱ لاعب هلوقق لا روشلوا قالطا هب هفرع مو رو هک نوا و

 زع هلا وهوا [ نیوز انفخ یش لک سو 1 ىلاعت هلوقل قلخلا وه [ رت ولاو
 نیرسسفم شعب ىنعإ [ مهعبا روهالا ةثالث یوجنم نوکیام ] لات هلوقل لجو |

 هل یلت رضح هل اش لج تاذساب بحاو یس هلک رو عئاو هد هم هق رم تیآ
 ضن نیجوز ان یا یش لک نمو ارز رلیدلیا رپسفن هلاقولم یتظفل عغشو ||"

 یقه وا قلخ قر اا عو یکیا ندذح ره ینعب جوز ءایشا عیج هرزوا ین٥ ۱ ۱

 لوبق ماسقناو ددعت هناشلج تاذلاب بجاو بولوا ندنانکء صاوخ ددعت هکان ||
 یب یو بوایق یانو دماج یره وج الثم هیلیا نا ردارلنلوا روعش لها یکیدلیا

 رهوح اینا میج تلذک یک یی دلا قلخ قطاو تمام یردمو تاو 2 6
 ردي یتیع ونصم بکر و تیحوزوو ردشلوا بیکرت ندنروصو هدامو ندضرعو ۳

 تشح هنسنر یشاد ندکش ه ربحو ند رصد فعنح وحاب ندنغلمشاش :زوک عف 7

 مت نوید هزوک نروک ییا یهنسنرب ( ةعفاشلا ) هراشتاو یرصب لا 3 نیسخ و یرایال !وهجایء حابش الا ی تعفش لاقب ردهنسانعم تغروک لایچو 1 ۱ ۱
i »ِثناک اذا, ةعفاش نيغ لافب  e۳ ی رب یا و  

  یریلحت مو زولواقرلطا لب یک امو عفو اوز هریصاذا تلاملا بابلان

 ' رد اد لح قیفح دحاو عناص هد وم عن ا ن ناهر و ردحاتحم 4عناص عونصمو

 نت تک تحت 5 ےس نک
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 (عاشعشلاو)هدننزو راثرث ( عاشعشلاو )هدننزودفدف ( عش لا ) هوو ضم نم

 لاقب روند همدآ نوزوا كي هلتبسن هنسقن ةغلابم ( یناعشعشلاو ) هدننزو ناعم ۱
 لالاجو تسح عاشعشو لی وط یا یلاعشعش و ناعشعشو عاشعشو عشعش لحر

 روند همدا ریلدو لزرکو .حی رس ید فیفخ یا عاشعش لحر لاقب روند همدآ ۱

 قرفتمیا عاشعش "ی لا رونید هب هسن قنغاطو نسح یا عاشەث لحر لاق

 بابلا نم اعاعش هلو عش لاقب رد هنسانعم قةعاط هدنن زو باع“ ( عاعشلا ( ۱
 قرفت اذا هریغو مدلا عش لاقب رد هنسانعم قذجاص بوايغاطو هقرفاذا لوالا |

 او لاقب ردردصااب هست رونلوا قالطا هریبدنو رکفو خر ماظن یو ناشیر و ۱

 تاکرحكنبش هدنو روند هنفعلق كنسهلبذ-نیکا لیذسلا عاعشو قرفت:یا عاعش أ

 هسشیارب هلنهذ تیعجو مزج بولوا قنغاط یراکفاو ءاراو مو روند هدوس
 ادا عاعش نس لاق رولوا فصو هب ییامسد۱ سفن نالوا زم هدا نیط ونو هح وت

 یەت امو هدارو مالم زج هعیالف اهۋاراو اهم تف رفت ید ام تقرش
 اويهذڏ لاق ررثلوا ق الطإ هش ناتبشب دل 9 هدنک ارب اقل طم عاعشو ردطلغ

 ( عشلاو عاعشلا ) همه تقرفن اذا اعاعش هدآوف راط لاقو نیقرفتم یا اعاعش
 نی روک لت لت یک كلہبا یرغوط هرظا هدکدتبا رظن هشنوک هلیع كرلنیش

 ىلع روتید هنسناینع نالوا مشتنم لوق ىلع رونلوا ریبعت وتر هکرونید هنم اینم
 روند هدسابص نالوا لع ینالوط ۳9 بل هم قار نم هو هرکصندکدلیا عواط یار

 و و هل رسک كنبش رد عاعشو نعم رد حشو رد هعشا یمج رد هعاعع ید رغم

 ادتع هارت یذلاوا اونم رشت یذلاوا اهلا ترظن اذا كيلع ةلبفم لابلا هلاک |
 یک عاعش هل دن دشت تكنرع و یحهف ترش ) شا ( ههبشا امو عواطلادیعب حامرلاک

 هق"رف اذا لوالا بابلا نم اعاعشو اعش هلو ریعیلامش لاقب رد هنسانعم ققعاط

 سشتنا و ق رغ اذا موقلاوا لوما ا لاق رد هممأتعم قذوا هدنک ارب بولمغاط و

 مهیلع ةراغلا حش لاق رداع سم هنسانعم قعاج نوش ه رزوا ها ر یاهک انو

 حشو ق رفتم یا حش "ی لاقت روند ه هنسن قنغاط و قحاس حشو اهبص 3

 ققغاط یندو هلرسک كن همه( عاعشالا )رک ذیساک یک عبث ردهن-انعم كموبا

 لاق رد هنس انعم قمرقح قعلث یسلینس نیک او هقرفاذا هعشا لاقت رد هنس انعم |

 لاقب رد هنسانعم كفلئوق بونلزوا یرلهماد كن هليو هعاعشاج رخاادا عرزلا عشا

 كوا یک مش هدننزو زب زه ( عیعشلا ) اهع امش ترمشن اذا سعشلا تعشا |
— 
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 | نالوا قوج یبوص نبللا عاعشو هافس یا لبذسلا عاعش راط لاق ردزناج هلال ۱

 ٠ لاق رد هنسانعم كايا ورب شن هفارطاو قافآ شنوکو هبح زنذک اذا لینیپلا عشا ۱



۳۰ 

 تدوع زار هد ءال 4 رد كلبا لتق یرو نمزس یفاقلعتهو "ابرقا هلفءالوا ۱

 یرلروب زم یضاق هدنراقدلوا هعفارمهدنروطح حیرمشیضاق هلااعداو ماهتاويديدلبا ال

 ىلع ماما تیفیکوب یدیشمل با فیلکت نی هلبرلطلا راکنا هدرلنا بودا قاطنتسا را
 یی لمتشم دعسو دعس اهدروا « هدقدلوا سکعنم هنب رلترضح هنع هللایضر

 عرش هد هداموب بودا داربا ینلثم * عیرشتلا یتسلا نوهآ نآ * هرکصن دقد وقوا |

 هدنراصوصخ هامد كفسو لتق هن وکو نالوا قیالاکا یدلوا بهاذ هنتهح تلوهس

 تیک وا غول یدید ردکلثا مامتهاویتجت هلاعخاربتسا هلطاشناءرزوا ریس هو |
 الصا هدنصوصخ یرلافتسا بورونک هبوصین رلهودهسکرب ماندعس ردندلاثما روم

EATهدکدروک هسکر ییلاح و روم یدیشهوب وا بوکح هنشابیباولاب ويم روبییسب  

 نالواهدنددص كمر وک شبا زسنفشهو بعتیدل والثء دعب یء هلکیا دا ربا یر وبر تا

 رەزا مورخه ایان
 لابقنمیا عسشلانم هیلایئدا لاقب رونید هنسهعصن نیلعن هل رسک ك نیش (عمشلا) رووا
 هلن رسک هکر دتغل ځد عسشو هلیسهدایز نونهدنرخا هکردتفلیخدنعسشه دن ونو هلعت
 قح هراطو اهفرطبیا؟انهدلاعشب انللحلوقت رونلواقالطا هنب رانکو هنحوا كناکمر و
 هنس هیشلام هحرادقهرب و ابنءقیضبیا ضرالا نم عهتشپانلزت لوقت رونلوا قالطا هر

 لاقب روئلواقالطا هام نالواناو ارفوبظعو ةيقب یالاما نم عش 4لاقب رونلوا قالطا

 یا لامل ا نم عش هللاش ر ولواند دادضا هاك غد هلام هح زآ و هنمالح یا لامل ا ن رم اعیشباصا ۱ 1

 یلام ردیدا وص رب ص وصخ هنتعاجپ یش ون عهشوژلیلق ملا و لبالای ۰ هعطقوا هنملیلف م

 ندير ز وا یکهعصت هکایوک رونلو !قالطاهمدآ ندا ماغ او دقت نو 8

 ( عوسشلاو ) هدننزوعنم ( عسشلا ) هیلعهایقلا نسلمایا لامحمش لحرلاقب زمرا

 ثلاملا بابلا نماعوسشو اعییشلزمما عسش لاق ردهنسانعم قلوا دیهب هدنزو دوعق

 اء اهل لعحاذا لغنلا عيش لاق رد هنسانعم كلا هعصن هنباق قایا عسشودعباذا | ۱

 روا حش یھجج E TEL هنسانعم ديعب هدننزو روبص ( عوسشلاو عساشلا ) |
 همدآ شهر ی ومص كنم اق قایا حس تاشو دیعب یا عوسدو عساش لز لاق هلان /

 لیعفت(عسیشتلا 4 تک ابر[ عاسشالا)عمشلاعطقم راصاذآ عساش لح رلاقبرونید ق
 ینعع اههشولعنلا عدشالاقب رد هنسانعم كهروحک همعت هنیافیا هدرانو هدننزو ]

 قتلوا كريس یغلارا یرل هیعاب ر هلن رشید ك وا كن آ هلنیتصف ( عسشاا ) اهعسش
 هنیعاب رو هتینن نیب راص اذا عبارلا الا نم اعسش سرفلا عش لاقب رد هتسانعم

 ادا هاعت تعسش لاق رد 2 قف هراب بولیسک ىن كنماق قایاو جارفنا |

 شالت بودبا قلزسربص ند هنحراع والم ضرم هلنیتصف ( عطشلا ( هعسش عطقنا ۱ 3

 عزح اذا عبارلا بابلا نم اعطش لحرلا عطش لاق رد هنسانعم كليا با رطضاو ۳3
 )۳ كلا | تست ا 1



۰ > 

 دوعف ( عو رشلا ) ةددسم یا ع راوشو ةع راش حام ر لاش روید ه رلقاررم

3 fe 

 | ع راشو هادب اذا ىشلا عرش لاش رد هنسانعم قلشب هاش ر هدنن زو

 ] ( عرمشلا ) عو رش لبا لاقب روتید هرل هود نربک هیوص هکرولوا عج ندنظفل
 هرلقلاب ناردلاف یرقوب ندوص ینرلشاب و ردعج ندعراش یخدوب هدننزو مکر

 دوپ هل مسك كن هزمه ( عارشالا ) امسؤر ةعفار یا مکر ناتیح لاقي روند

 (" یا حامرلا هيلع انعرمشا ل وقت رد هتسانعم ققلرغوط قارزم هرزوا هسکر

 | اباب ب عرفا لاقب رد همام قجا یسوبف وا هغاق وصو ایا اهانلبقا و هيلع اهانددس

 نالی رغوط هرزوا هسکر هدننزو ور ) و ۱ ( ةعورشلا ۱ هنس اذا
 | هلل لح رد العا و لحا تاذ تعي رش عضاو ( عراشلا ) ر ونيد هراقارزم

 | عراشوه لاقب رونلوا قالطا هتاذ لعمو لماع ینابر ماعو رونلوا قالطا هربمغیپو

 زا نالوا بيرق اقلطمو رد هنسانعم عورشم روند هذفا قیرطو عم لماع ینابر ملاع

 | رب و ردیدآ كغاطرب هدانهدو بیرق یا عراش یش لا روئلوا قالطا هبهنسن

 | (عارودلا) رد لح یکيا هددادفب (نادیلا عراشو ) ( راننالا عراش ) ردبدآ هیرق

 | ع راوش م وج لاق رونلوا قالطا هبک اوک نالوا بیرق كب هتبیغو بورغ
 ريما ( عبرشلا ) رونید هغارداهب هدننزو هباصس ( ةعارمشلا ) بیفلانم ةينادیا
 ۱ نانک واو عج یعب E عر لحر لاق روند هراداهب هدننزو

 ۱ وا هدنن زو نامک ( عارمشلا ) دی ناتکلایا د رمشلا رم هلع لاق روند هني

 هن ور نالوا ی روج سو نوزوا ا عرشالا رود همدا نانص یر را

 | لیذه هدننزو هماع ) هعارش ( هس را ٽدتمادق ناک اذا عرشا فنا لاقب رونید

 | هناوبا و هفص هلاصف ( ةعرمشلا ) رديعلا لحرر و رد هدلبرب صوصم هنسهلیبق
 رد هنسانعم كلبا حطاوو قجا لوب دوب ( عیرمشتلا ) رد عارمشا یعج رونید
 ۱ EEE اا روک ا e راوطوهنی اذا قي رطلا عرش لاقب

O e؟ هاصا مماف  

 اوربخاف ناعالا موقلا ملا اورحتالف ةنيبلا لبتقلا ءابلوا لأسف حرمش ىلا اوعفرف

 لبالا كاذ ۹ دعای لّتشم دعسو دعس اهدروا * لاقف عرش م کبک ابلع
 قرف مث عبرشتلا یس ا نوهل نا لق « لا دس درو انکخام + یورپ و

 _طاتح نا ا انیه ناک حیرش هلعفام یا مهانقف او رفاف مهلا و مهنب ىلع

  هفرط رب هبارقیفر E ینعیآ ءامدلاف هلم طاتحام رمسیاب لالا "یربتسیو
 مدنرلنای هسک لوا بودبا تدوع هنس هدلب یرلقیفر هرکصتدندمرب بودا رفس



 هیت دد سم ستم ی وسام نم حر ماس مداد مس مونا اف هم دنا لادن هک

 (عارش) لنت رولک عرشو هلیض كنبش رولک عرش ی عج و هو
 | نانس یدبا راشیا یرلنرم قارزمو یارزم هکرد یمسا كمدآ رب هدننزو بارغ |

 | كني( ةيعارشلا )رونبد هنابن نتب جک عارش و رد وسضماک ایعارشحامرو یعارش
 ۱ هل وطلا یا ةبعارش ةقان لاق روند هبهفا نالوا نوزوا یدرک هاب مسکو یمط

 لغشم ییاکحا یک یھن و ما هدنمی رش فرع هدننزو عرف ( عرشلا ) قنعلا
 یادخ عضاو نیمه هکر د هنسانعم كما عضو تداع و نییآ كحهیلبا كولس

 یسهنوا لزنم و هناخ و نس اذا ثلاثلا بابلا نم اعرمش مهل عرش لاش ردلاعثم

 | راص اذا لزنلا عرش لاق زد هنسانعم قلوا هرزوا لو و قافوص نالوا ذفان

 ردهنسانعم كمريک هبوص راوط هدننزو دوعف عورشو عرشو ذفا قب رط ىلع
 ردهنسانعم قلشاب هشياربو هيف تلخد اذا اعورشو اعرش *الاقف باودلا تعرش لاقب

 | یسهلوقم هغوق ینرلچوا کیا بویلکلنا یناغرواو هضاخ اذا الاف عرش لاش |
 لخداو هطشنا اذا اعرش لبا نالف عرمش لاقب رد هنسانعم ققوص .هنلوق كنهنسن |

 باھالا عرش لاق رد هنسانعم قمرقح بو وص ىب یردو ةورعلاق هب رطق |

 | هعفر اذا *یفلا عرش لاقب رد هنسانعم قمردلاق یرقو كب ییهنسنر و هس اذا |
 تددشت اذا حامرلا تعرش لاق رد هنسانعم قلرغوط قارزم هبهسکر و ادح |

 هيلع حامرلا انعرش لوقت رد هنسانعم ققلرغوط قار رولوا یدعتم هدانعمو و ۱

 كلسم نامه هکای وک رونل وا لامعتسا هنسانعم قاکو بسح عرمشو اهانددس یا

 عو رش نامه دوخای ردکعد ردبا تیافکوب نوس#توا كولس « ربغ ردشیاو نییاو
 كعرش » لثلاهنموردیتبم هنسانعم ردبا تیافکوب نعا اضتقا یرتاس ردو كحد

 كد لیق تعانق هللا ليلف دصقم كغلبام دازلانم تبسح یا « لحلا كفلبام

 درفم كنو و كبسح یا لحر نم كعرش لج رب ترم لوقنو رووا داربا هدلح
 | ردکعد تباب رب و فنصر هکر ونلوا لامعتسا هثسانعم جابو رد واسم یجو ح

 ۱ دحا و عرش سائلا لاق ردینبم هنن روصت یتیدلوا هل دح و تهح یعورش كکره

 و هندانعم 9 بو راز و رد راج هد هلنتخف ا دحاو 9 ا

 و

 ا ی اک

 رجوع

 رد تراز هاتف ید هدنوب ا مس تا ی۶ی ءاوس یا عرش اذه 1

 | هغاقوص یسوبق بولوا هرزوا لو و قاقوص هک روید هب هناخ لو ) ةعراشلا )

 ۱ ع راش لزخەو هعراش راد لاق ردنایلوا ه دقاق وص رس د دام هک هلوا رولجا 7 ۱

 ثیدحملاف اک قب رطلاق اعراش هاب ناکو حراشلا لاق ذفان قی رط ىلع راص اذا : 3

 | یزاسج دانتسا سپ هنیلا ةح وتقم یا دصسلا لا ةع راه با والا تناک ۱
 ۱ ناب نم ه رزوا هتک رب او نولو لوعقم مز یھ دوخای تب ت
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 3 ردنالواقلاج قلخدارم کوا شلنا عمو یکقلاحو یلدتآ یساناهکرونبدهنسپرواب
  بوروس هفارطا هکر ونید هرلربط نالوا هدنکوک كحاغا هلنیتض ( عجشلا )
 4 ةععشلا ( یدبا رلردنا ذاا ندحاغا هد هبلهاج هکرونید هن رلما ل تا لوشو ردیک
 ۲ هدناسل هکر وند یراق لوش هدننزو هنیفس ) ةعیعشاو ) هدننزو هحرف

  ردیدآ لجر رب هدننزو هلحم ( هعصش ) هلوا ولترایسحو ریلد هدنمالکو |

 ۱ مصشم لحر لاقب رونید هنالوا نون هده تیابن هدننزو لمم ( ععتلا )
 قم ردنل ردا بو رب و بلق توق همدآ رب ( عیعشلا ) ان ونح یهئنلا یا

 اذا دور لاش رد هنساتعم كدا تاس تعا ود نس ردا نس لوق ىلع

 ' تعاعش رهوح هدنناذ هدننزو لعفت ( محشتلا ) عاحث كلا هل لاقوا هبلق یوق
  ةعاصشلافلکت اذالح رلامصشتلاقب ردهنسانعمكم روتسوک تعاعث یکاروزنکیغو |

 | یوشنن دوخاب هزانجلوق یلعشعنو رونید 4 هنسن نوزواهدننزورفعح ( عحرمشلا )
 | جرحدم ( محرشلا ) روند هتخمیمونزواو رونید هب هقا نوزواو روند هنسهتخت
 | یرلهشوک هدنفا رطاو لوطمیا عحرشم "یش لاقی رونید هب هنسن شفلنوزوا هدننزو

  فورحالیلادادا ةقرطموهو مجرمشلاب هرشلاقب رونید هنجکجیبرومد نایلوا
 | ردهنسانعم قوا ینرلرانک كنەتخ عبر هدننزو هحرحد ( ةعحرشلا ) اهبحاونل

 ¦ تحبهتاف ةعبرم ةبشخاتناک اذا و اهفورح تحاذا ةعبرملا ةبشخا محرش لاقي |

 كت رلترضح العو لح قح هدننزو هعيرذ ( ةعيرشلا ) اهعحرش تلق اهفورح

 لعلاقب رلهیلیا كوس اکا هکات روند هنیآ و ند ییدلیا نیبعت و عضو هنیدابع
 | ةعيرشلافكلس لاقب رونید هلوب قجآىرغوط و هدابعل هللا عرش امیهو ةعيرمشلاب
 | وصو قحهلاوص ندرهن و رونید هنسهبتع وباق و بهاذلا نم میقتسلا رهاظنا ىا

 | کیا و لوایانعم هبراشنا دروم یهو ةعیرمئلا درو لاقی رونید هداویص كح ها
  هدرللوایانعمیکیا هلبا هعیرمش هلیرهک كنبش ( ةعرمشلا ) رد ذوخام ندنرب كنانعم
 هشب رکو راراپب ندرلپیا نوزوا هکرونید هغازود قجوط یشوف قلترغب ردفدارم
 هل یا هتعرمش هذه لاقب ردهنسانعم ریظنو لثءوردزناج هدهلصف هدنو رونلوا قالطا

  یهبمجبو هدننزوبنع رولک عرشو ردزاج هد هلرعف كنرشو زس اه رو اک عرش یعج
 | ندرهن ردتغلهلیع كنار و هدننزو هلحرم ( ةعرمشلا ) هلیرسک كيش رولکعارش |

 | هکرونید هر كج هرجا وص هراوط و بوحمآ وص و بولآ وص ندرب یریغ و
 . هنسهعصن نیلعن و ردبدآ منحوم رب هلیرمسک كنيش ( عرمشلا ) رونلوا ریبعت داویص
  هنبرلشیرکو هنبرللت كزاس یرلکدید هتوغالو هنتسانعم لعنلا ارش روند
 اار عو رود هشیرک نالوا شلزوضک هدیاب هدننزو بانک ( عارمشلا ) روند ۱

 ۱ هننکلپ نک عارشو رونلوا قالطا هتد رک كندود هلهیبسشن هننکلی یک ریعبلا
 1 تبع زولک عرشو ردهع را یعچ رد ا ندع رش نالوا ةبعانعم عفر روند |

۳ 



۳۰ 

 ?E ۳ ( عيجشلاو ( هدنژو بارغ ) عاحشلاو ) هدننزو باتک ( عاعشلاو )

 | هدننزو دجا ( ععشالاو ) هدننزو هبنع ( ةععشلاو ) هدننزو فتک ( عجشاو] 1

 یراعج رونلواریبعت ردا هکرونند همدآ نالوابلقلا دیدش هدنماکنه تدش و ساب

 عاعشو هلناعف رولک هعجشو هلنوکسس كيجو هلال تاکرح كنيش رولک هعجش
 ءامرک رولک ءاعجشو هلل رسک و ىع كنيش رولک ناععشو هدننزو لاجر رولک
 | ردهعیصثو هدننزو هحرف ردهععشو هلئالث تاکرح كنبش ردهعاهشینوم هدننزو
 | كنيد رولک عاعشو میاعش یعجج كنو هدننزو ءارج رد ءاعصثو هدننزو هفبرش
 ردصوصخ هنم ق لاج ریسهدام تعاجعثوبشا هدندنعراضعب هلنیتعرولکمصشو هلیرسک
 هنککرا لوقیع رونلوا قالطا هلالی هدننزو باتکو هدننزو بارغ ( عاعثو )

 هثغن لاقب هلیرسک كنبش ردناعجش یعج روند هنالي كجوک یتفلخ هنوکرب دوخاپ
 | رفص عاصث و ریغصلا اینم برض وا ام رک ذلا وا ةيملا یا عاحشلاو عاصشلا

 كب ناسنا رولوا ادیپ هدننراق كناسنا ردنالپ رب بارعالا عزدنع هکردهنسانمم
 ردنداعسا عاعشو رفصلا یا عولا عاصث هبدرا لوقت رالمرط یننراق هدفدقحآ

 كنيش ( عجشونب ) ردنطبرپ ندبرع ( هعاجثونب ) ردندیاصتا بهو نی عام
 هکردنطب رب ند هنانک هلی رسک كني ( عجثونب ) ردنطب رب ندنسهلوبف بلک هلصف
 هلتعرمس ینرایدآ هود هلابتعف ( ععشلا ) ردیدح كفوع نن ث راح ندباصعا
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 هغلنوزواو ماوقلا لقن ةعرس ىا بیحت عصش هریعبل لقب رونید هکعرو قراثآ
 هلسشعرس ینراعدآ ه دننزو فتک ( عصشلا ) لوط یا مععش ه دقف لاق رونید

 ماوفلا له عیربس یا ماوقلا ا لج لاق روند هن هود تاکرا نالوا ررو قراتآ

 لاق رونلوا قالطا هن ونحم عحشو هدنزو هحرف روند هععشو ءامعم ك

 همدآ نالوا یعبط تفخ یک قلاچو یرس رس ( مش الا ) نون يا عصش وه وه
 ر وئلوا قالطا هنالبسراو ج وهلاک ةفخ هيف ناک اذا عجشا لح ر لاش رونید

 ینلنوزوا تب سن هرتاسو ر ونید هبهنسن نوزواو رونلوا قالطا هنامزو رهدو
 ن عجشا ردنداعسا حج و عجشلا ن یا عج وه لاقب ر وند هدست رجا 1

 كلا هکر ونید ها هرلقم رپ ) عحاشالا ( ردب ردب هلسییقر نافطع نن ثب ا

 | رد عجشاو هدننزو دجا رد عجلا یدرفم رولوا لصتم هراریکس نالوا « دنسهق 1
 | رد هنسانعم قلوا بلاغ هدنعاصت هیسکر ه دننزو عج ) عجشلا ) هدنن زو م 4

 | تعاجش (ع وجا ) ةعاصپ هبلغ اذا ثلاثلا بابلا نم اعجش همه لاق ۸
 ۱ FE كيجو یو یب ء2 كنف ) ةیعشلا ( روند دم دآ الو بولفم هدننهج "۹

 یوانملا زجاعلا یا ةمبجش لجر لاقب رونید همدآ فیحو نویزو راع زسکروب |
  0 AYهرم ) 4 یحشا  EEال ودش هد شزو و ) او ) ەد 0



 أ "كناب و 9 تنش ) عبشلا ( رد عدابش یعج ردتعل و نریم كلاد 35 روند

 | عبشوابلو ازبخ عبش لاقب رد هنسانعم قعوط هدننزو بنع ( عبشلاو ) هلیئوکس |
 ۱ لاتقا ی ردندعیابط رداصموب هکرید حراش عاج دن عبارلا بابلانم اعبش امهم |

 ]| كن همه ( عابشالا ) یهتنا یدلوا دراو هلنیتصف نوجکنآ ردلکد ندحراوج |
 ۱ یهنسنر و هتعحادص عوج ا نم هتعبشا لوقن رد هنسانع» قمرو وط هلرسک |

 ۱ كنيش ( عیشلا ) هرفواذا *یشلا عبشا لاقب ردلهعتسم هنسانعم كما ناوارف |
 ۱ ۱ روندههنسن قحهرووط نراق 03 هدننزو بنع كلذك ( عبشلاو ( هل رسک ۱

 ا یراق هدست زو ناركس ( ناعبشلا ) هعبشا ام ىا اعشو یتطبل اعبش تبصا لوقت |

 بش ةا ماو ناعبش لحر لاقب رونید هن اعمشو یعیشهدنش م رونبدهصح قوط ,ا

 ردیعا هلفر هدنساصق هنیدمو ردیدآ لبحر هدشنار نرح ناعیشو هناعیشو ۱

 نکل ردشلوا عو هد راعشا شعب قرهلوا هنسانعم قوط یخدوب ( عباشلا ) ۱

 کیش و هارو ی کس ( ینفلا ) ریطت ناب لامعتسا هدیريخ رش |
 قابق یرلل وق كتر وع نصف راربد عارذلا یعیش ارضا رب رعو یدتالوا رکذ ۱

 | ندکل زوعس رلربد راوسلاو لالا یعبش كلذک هدقدلوا ولط هننا یک یس هلوط |
 ۱ بولیفص ی يعد و یک زیب نالوا هدنکلیو اھخ نالوا ود وہط ۱

 لالا یعبش ةَارمالاش و ةمض یا عارذلا یعمش ةأرما لای هلوا شمروا هکتت
 زا ( هعابش ) ردیدآ هبرق رب هدنساضق قشمد یعبشو انس امك هالم اذا راوسلاو

 | هماعط نالق هلصف هرکصندةدیوط هعابش و ردیعما كنبوص مز هدننزو همادق |

 | ریثک هدننزو ريما ( عیبشلا ) عبشلا دعب ةلاضفلا یهو هتعابش لكا لاقب روند
 ] یکلپا ینعب هربنک یا لزغلا عیبش بو لاش روئلوا قالطا هب هنس ناوارف و |

 | هرفاویا هعبشمو لقعلا میش لحر لاقب و ردهبانک ندنهلوا ولهفت هکبوث قوج

 ناوارف هنسنر هدانزو هحاعس ( ةعابشلا ) ربولاوا رعشلاریثکیا عیبش لبح لاقبو

 | هفرغ ( فعبشلا ) رفو اذا سماخا بابلانم ةعابش هلقع عبش لاقب ردهنسانعقلوا |
 تصالوقت رونلوا ریبعت قلعوط هکرونید هماعط رادقم قحهبوط هرکرب هدننزو |
 | تعیش لاق رد هثسانعم یعلقاب 2 ( عیشتلا ) سه هب عرشیام ردق یا هعبش ۱

 | شناعوط ینراق زونه هدننزو لعفت ( عیشتلا ) عبشت ملو عبسشلا تبراق اذا هم ۱
 ۱ سالو ناعبش هنا یرا اذا لحرلا عیشن لاق ردهنسانعم كمروتسوک قلقوط نکیآ ۱

 دعبورتکت اذا نالف عبشت لاقب ردلمعنسم هنسانعم قماص كانیکنز هدوهب و كلذک |

 (عتشلا) لكالا رثا لكا اذا لحرلا عبشت لاقب ردهنسانعم كميا لكا راركت لکالا

 عتش لاش ردهسانعم كلا شالت هلقلزسربص ندقلحا دوخای ندضم هلنيتصف |
 هدننزو باس ( عاجلا ) عوحوا ضم نه عزرحاذا عبا را بابلا نم اعئنش لحرلا ۱



۳۹۹ 

 لوقو هعیضو هلا اذا هعاینا ل لاقت ردهنسانعم قلق عبا هللامها یبهنسنرب هرم دک ۱

 تعاس ندتعاسرب هرزوا یلصا هلرمسک كن همه ( ا ) تعاسف لبالا تعسا ۱

 لحرلا عوسا لاق ردهنسانعم كفلوریک یرادقم تعاسر لوفللع كن هرخ

 جورخ یذم بولک هماوق لسانت تلآو ةعاس رخانوا ةعاسلا ةغاسنم لی اذا

 كمربو ىلاص ىنتلآ هبادو ىذمامث رمشتنا اذا لحرلا عوسا لاش رد هنسانعم كلبا

 زوج هدننزو مظعم ( عوسلا ) هلوم رغ لسرااذا رابلا عوسا لاقب رد هنس انعم

 ( ةعواسملا ) هلغوسمیا هعوسم اذه لاق روند ههنس شلروک اور بونلوا

 دوخاپ كلشیا تعا سرب هدنوک هک ردهنسانعم كلا هلماعم هلتعاس هدننزو هلعافم
 نالوا هلقلیا هره اشهو هلکلنوک هموابم هک ه تن ېک قعشراب هبهجقا ردقوش یتعاس

 (عویسلاو ) هدننزو عيب ( عیسلا ) ةعاسلاب هلماع اذا هعواس لاقب ردنرابع ندهلماعم

 عیسب ءالا عاس لاق ردهنسانعم قّقآ یرهنقلاچ بوباننوا هدنزویریوص هدننزو دوعق _

 را وطو بارسلا عاس لاقي اذکو ضرالا هحویلع برطضاو یرح اذا اعویسو اعیس _
 عارالب تلخاذا لبالا تعاس لاق ردهنسانعم قلوا هلاص زسناب وج هنشاب یدنک |

 ردردصلاب هیعس رونلوا قالطا هبوص ناقا هدنز ویر عیسو رد هاو هب واو و و

 هراک واب هن رب ند هصک هدننزو ءار هلیصف كناب و یرسک كنيس ) ءاغيسلا بز

 ( عایسلا ) هنم عطق دعبیا هنم ءاعیسو لبللانم ءاعيس دعب تحرخ لوت روید

 نایمهو ردیدآ رصثرب هبشاکا لوقیلع روند هننررحث كالنوک قآ هدننزو باخ«
 هلکنا هکهنسانعم لکهک روند هفسلب ولناعصو روند هنغاب جا یرافدلغاب یتس هلوقم

 * اهیلع نیس یرح ناالف ٭ یاطقلا لوق هنمو راراوص ینرلراویدو ردرولیوگ 3
 (ةعیسلا ) ندغلا عا ايسلاب تیطاکیا بلقلا بابنم وهو « اعایسلا ندفلاب تنیطاک

 ردبا ندهشخم زود هکروند هلآ قحا وص قعلاب هراود هدننزو هسنکم
 لاردارببعت نیرمصم هننالوا ندرومد رل ردبا ریبعت هلام رارواللوف یرلداتسا یجروهاج ۱

 هر ییدلید هلغلوا هلاص هداعم هکر وند هن هقان لوش هدننزو حابصم ) عايسملا ۳

 هنشاب یدنک بویمزوک بوروک یحاص هکرونید هب هقا لوش لوقیع هلوا ردیک
 عارالب یعرلاق بهذت تناک اذا میس ةقان 2 هراو E قلوا و

 قلغايىيەنسن ا جاو ا م میس لا ا ۳9 1
 لاعت هن وعب رک هوخو شاداب هنحدا اذا هعیس لاق ردهتسانعم ۰ 5

 رونید هب رفعهدننزو جربز هللا هلمهم لاد ( عدبشاا ) (م ةمجعملانبشلا لصف *) |[
 ۲ ۸ د تفاو برقعلاکیا عديل هب هعدمشب شب ا لاقي ووا قالطا هناسلو
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 | كن هرمه ) عانسالا ( رد عانساو هدنزو هد رق ردهعنس یعج رونبد هنر کک ۱

 عنسا لاقي رد هنسانعم قع رغا یروک ذم وضع ی ید حس كمدآر هل رسک

 مباشر اد یحاح نیو لاو منا ریو هحس یسجا اا نا
 f اذا لجرلا عنسا لاقب رد هنس انعم قلوا یحاص دالوا لزوک هکر و نسحو لاطادا

 أ ةيراج لاقي رونید هزبق شمالوا تنس هدننزو ءارج ( *اعتسلا ) حالم دالواب ءاچ

 ا ( ةعاسلا ) ردیدآ هلیبقر هدنع هلیعف كنيس ( عوس ) ضفخ ل تناک اذا ءاعنس

 یساضعتقم رظعا كلف ةرود هکرونید هؤزج رپ ندنسارحا راهنو لیل یتعی ندنیدبدج
 شقلآ هکر دشفوا قالطا تعاس هنب ورحره هلغشلوا رابتعا ّورح ترد یعرکی ,

 | هتمایقو ردعاسو تاعاس یعج رونلوا قالطا هرضاح تقو هعاسو ردنرابع ندهقیقد

 قحلوامناق تمايق هدیدنک لوقیلع نوجغبدلوا لقشمییاسح تعرس روئلوا قالطا
 ةعاس مه لاقب یک عایحو هعاج رولوا هنسانعم نوکلاه هعاسو رونلواقالطا هنقو

 نوا دیک اتو دندشنو ذخا ندنظفل هعاس هدننزو ءارج ( هءاعوسلا )نوکلاهیا

 | هدننزو بارغ ( عاوس ) ةديدشیا ءاعوسةعاس لاقب یک ءالبل ةلیل رونلوالامعتسا
 ۱ ] هدنس هم رک [ اعاوسالو ادو نرشنالو ] لیلخماما هک هتن ردتغل هدننزو باسو

 | هدننامز مالسلاهیلعو انیبنیلع حون هکردیسا كعنصر لواو ردشلبا تأرف هلعف
 یدیشلوا روتسم بارتلا تخ هلینبس ناف وط هدعب بودبا a تب

 اددج هلکلتیا لیوست هنسلببق لیذهو جارخا هحراخ هنعللاهیلع سلبا نامز دعب

 ۱ راردبا ترایزو مح ینآ بودا بیرت مسوم هنسرهب و ردشءردتبا شتسرب اکا
 هاحرت ءاعوسو عاوسو رکذپساک یک عوس روند هرادقمرب ندهصک عاوسو یدبا

 0022 ردوص نك ندلاجر هدنشلال للبقو فتعالم هک زیاتمانعم یذنهدنژو
 | ثیداقو ردوص نلک لوبلادعب هک رد هنسانعم یدو لوق ىلع ردبحوم ی وضو
 یدنکراوط هدننزو عون ( عوسلا ) یدولاوا یذلایا [ ءوضولا ءاعوسلاق ]

 | عوسو عارالب تلختاذا اعوس عوسن لبالا تعاس لاقب ردهنساعم قلوا هلاص هنشاب

 | ده دعبیا عاوسو لیللانم عوسدعب اناا لوقت رونبد هرادقهرب ندهصک یک عاوس
 | میاضوخ لاش رونبد هناوبح نالوا فلت هلفلوا هلاص هدننزو عياض ( عئاسلا )

 هدنلالخ بعالت عی یتساعوس همدآرب هلرس هبنماو یعط كرلنیس ( عسعس ) مئاس
 ردعوطوم نوعا سا هدنیاپ ابا دیش بود هزوک ینیوص ی رلکدبد یدذم نلک

 هب هقا لوش هدننزو حایصم ( عایسلا ) هت اعوس دهعتبرما وهو عس عس نولوقب
 2 هقا لاقب هلوا رردتبا فلت هروناج هلغمالشوب بويا دیقن هنسیروای هکر ونبد
 ت موها ) ةعايالا (: رد هنیایو و هيواو وب و عابسلا هلک أت تح > اهدلو عدت تناک اذا
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 تیلاح ن شب د ولو هنسانعم كمردتنا لوبق 71۳ 77 هللا لج هزاحو هنمانعم

 ینیدلوالوبقم تامالک كنس هلبا شوک یزمالک مزب نس دمای انعم هدننروص تی زاجو ||
 | یعاعساوردراعشا ینغیدملوا ریکیاج هدنرل هعماس یوبن لوقدارمآ هکرولوا كعد هدلاح |
 رشا هکر ولوا اعدد هدننخ موا مصا هلبس هدارا انعم مزال ندلعفو لج هنتشیقح |
 ندنویورداعدد هدننعع تیعصا دوهبلانب یسهلک تسساال ارز رولوا كد نس هلوا |

 وعدن امیا باجت ريغ ما رولوا تفص ندنرلدنفل اباوح دوخاپ امالک فوذحم هقشب ||

 .اهورکم ععسم ریغ عتسا ردلکد دارع هداروب هک یئروص حدمو زولوا هدنشلیوان هبا ۱
 هدننزو عدبس هلاف ( عفیعس ) رولوا هنسانعم مانشدو بس عاما هکر ولوا هدنکبس |

 روک انا رولوا تحاو یسلوا روسکم كناف هدنروصو رولوا موعضم سس اضعبو |
 عاطم كنموق رد لیحارشوبا دوخاب لیحرمشوبا یسهینک هکردیعسا رفعي ورعب
 فرطو یدلوا مالا بایفرش هدیداصس نامز یدبا یو لوفلا عوبنمو سالا

 یدلرویب لاسرا بوتکم هدب یلجلا هللادبعنبا ریرح هیدنک ندوبن ترشح |
 هدننززو علمه هلا هدد شم مالو لاف ) علعسلا )]ردشموا لوتقم هدنس هعقو نیشص |

 هلنیتصف ( عتسلا ) علمه ملیسل هنا ثیبخا لجرلل لافي و دونید هدروق ندعابس |
 نوزوا هدننزو لعفا ( عنسالا ) لاجبیا عید هللاق ردهنسانعم لاج كللزوک |

 فرش لاق رونبد هثبش یلاعو دنلبو لیوط یا عنسا “يش لاش ردهنسانعم لوط
 لا و لضفایا هم عنسا اذه لا ا لوطاو لضفاو لاع عفت میا عنسا

 لاقت ردمیانس یعج رونيد هنلوب غاط هدننزو هينغس ( ةعينسلا ) لوطا ىا عنسا

 مالم ییاظنعو لصافم هکرونید هبه وبح لوشو لبلاق ةَش رطلایا ةعينسلاق اوذخا
 ةعینس دما لاش رد ٩عیلس یرک ذم هلوا زانو فیطلو نوغیوا یبادناو ءاضءاو ۱

 ( عونسلاو ) هدننزو هحاعس ( ةعانسلا ) ماظعلا ةغيطالا لصافلا ةنيل ةليجىأ
 لاش ردهنسانعم قلوا ربلد نوغیوا یادناو قشمو یاظءو لصافم هدننزو دوعق

 اعینس ناک اذا سم اخلاو ثلاشلاو لوالا باسبلانم اعونسو ةعانس حنسو مالغلا عن

 ره دفا رشا هک رد دنلاجیز یسن هیهطعینسن_ ةبقع E هدننزورییز ) عینس

i 1 1لاک هد مسوم هکی دیا ندهورک لوشو یدا روهشم هالاج طرف عیاس  

 قلوا شوب باقن هرلنا شیرف هلازارتحا ندکللا هتفشآ یناوسن یرالاجمو نس

 هب هقان نوفیوایمادناو لزوک (عانسااو ةعن اسلا ) یدبا راردا حاحلاو سا هدننض || ۱
 در یکی نداضعا هلیرمسک كنيس ( عتسلا ) ةنسحیا عانمسو ةعئاس ةقان لاقي روند |[

 هدنبد كنه هکروتید هکترک ناک هدرب قانبوا نالوا هدنس لوق هلب اهم لوق رع

 قبر اکیا هیکدیب هلا رلبقمرپ .ندنزوب 3 كن هچب .le هد

7 
۱ 
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 ڪڪ د س س س

 روئلوا لامعتسا هدنعقوم ےساو رد ردصم ندلیعفت رد هنسانعم كمردتشیا ه دننزو
 لعف مسا هدننزو ماطق ( عام“ ) هعمستل یا كل ةعمستو كتعمست هتلعف لوقت

 هب هکم هدنن زو هب رباز ( ةيعيمسلا ) یک عانمو كارد هنسانعم عمساو ردرما

 لاق رد هثسانعم كم ردتشیا هلل میک كنهنمه ( عاعسالا ) رد هب رقرب بی رق
 هبهغوقو هقشاذآ هععسا لاق ردلمعتسم هنسانعم كکوسو هنذاق هلعح یا انالف هععسا

 اعمسم اهل لعح اذا ولدلا عمسا لاق رد هنسانعم ققاط بلوق ی رلکدید جسم

 لعح اذا لی زلا عمسا لاقب رد هنسانعم قغوص جاغ  یرلکدید عمسم هلیبنز كلذک

 یثم هنسانعم دیق رونبد هب وغاقوب هدننزو نسح ( عمسملا ) نيعمسم اهل
 دیقلا یا عمسلا ق لعح لاش ردشوا قالطا نوعا ییدنلسس ه دنلاحن

 لاقب رونلوا قالطا هب یراق هب رطمو یکنچ هدشنزو هنسح ( ةعمسلا )
 هسک ره یداعم و یواسم كنه کر ( عيمستلا ) ةينغمىا ةعمسم أما

 كن هکر و هرېشو هعنش اذا هععس لاقب رد هنن انعم كليا یاوسرو ریهشت هلکم ردتشیا

 هرهاظ هلتع اشاو رشي یتساننو د نکیا م ولعمانو لماخ سالا نیب یامزو تاذ

 كم ردنشیاو هرکذ رسشنو هل وج لازا اذا ا الف میس لاش رد هنس انعم قهرقح

 روند همدآ ششلیغ اقوب هدننزو ریظعم ( مععسملا ) هعسا اذا همعس لاقي ردهنسانعم
 هلا ها وف یات هدارو ارح وسم ادیقم یا اعم هبیئا لاقت رد هنس انعم دیقم

 روجاسردندنابرحوس هکر دقلوا رجوسم نالوا جی و ردطلغ یراهفحدن ارحوتسم
 ضعبیلا جاجا بتکو بشاابلاغ ردلکدندشن رعت ناک رارح وسمو ردکعد دودشم هللا
 هدرا ذخأم هلیرابع ارحوسم ادیقم یمالک امم اعیسم ربیح نب دیعس ىلا ثغبا هلاع

 ثبت هلیهجو نهذ قبس یخ دینآ ندنفی دلوا ریکرارق هدننهذ كفلؤُم هلغلوا رسم
 هد هان تح رولوا كعد رحوسم سم م هلکشد هروحاس هرامز ارز ردشلیا

 * ةرام زو نامعسم یل و * رد ر رحم یتد تب وبشا هدنلید ر وب نم مالڪ
 بوئوط قلوق هزوسر هدننزو لاعتفا ( عاقتسالا ) « قما نصحو دیدم لظو
 عصا اذا هيلا و هل عتسا لاش ردن یدصف رد هنس انعم تملک د

 لاش رد هنس انعم كعشدہشرا ندنرب یر سان یزوسر هدننزو لعاف ) عماستلا (

 مسا ندعایسا هدننزو مركم ( معلا ) ضعب نم مهضعپ .هععساذا سانلا هب عماست
 لوبقم ربغیا [ میس ربغ ععساو ] یلاعت هلوقو رونبد هزوس شاردئشپا ردلوعغم

 هک ردهباکح ندنناسل دوهب هموقرم تیآ هک لوا مولعم تعساال عمسا هانعموا لوفنام
 یدیا رلردبا لکت هلیرلمالک ععساو انیصعو انعم هنب رلترضح مالسلاهیلع مع رخف

 ربغو رونلوا قالطا هیجوتاکا هدعیدب نف هک ردلتح یحدمو مذ ینعی نیهجولاوذویو
 كم ردتشبا هلبا لج هننقیقح عاسساو ردا قلوا هبلوعفمو لاح یسهلک منم
 هد ایسوس م ۳

 ۱ اعم



۳۹۵ 
 ترتیب یون تو توس

 هنب رلباوق كلببنز هدنفو ینیدلرافچ بولیکج قاربط ندییوق هک رونید هنسیرب |
 تیمی دیشیا یمالک كمدآ ر هدننزودعقم ) ععحملا ( روند ناعم هنسکیا روایقوص |

 یأرع یم وه لوقت رونید هلح كج هنر وک یمضش یآرم هک تن رونید هعضوم |
 ) ناععسو ( لق ل رلابس ) هعایسو نوک ( همالک ععاوآهارا ثیح یا عو |

 هل رسک كنيس ( ناععسرد ) ردندلاجر ءامسا هدننزوریبز ( عیمسو ) هلرسک كنيس |
 ززعلا دبع ن رع نده وما هکر دعضوم ر هدصج و ردعضوم ر هدننار بلح |

 روصنم وبا یناععسلا ناعم دبع ن دجو رد هداروا یفدم كن راتمض> هلا هجر |
 ولغوا و رد هلیصف كنيس یناععسا دمع نب روصتم رغظلا وبا ماما و ردندنیتدحم

 هدننزو ريما ( عیعسلا ) رد نطب رب ندنسهلیبق میت ناعمسو ردظفاح دمج رکب وبا |
 عماسوممسیا میعس لجر لاقب ردکعد یج ریدتشیا ردلعاف هکرولوا هتسانعم عمم |
 قرهلوا هرم نددیدح و فیکت و هیشالعو لح قح ترشضح ردهغلابم هتشانعم ۷

 سح ندقاربا هکرونلوا قالطا هنالسرا لوش عمو ردعیس یالک و تاوصا *هلج |
 ىلع هبرض لاقي ردیسهینک كغامد ( ععسلا ماو عیعسلا ما ) هلوا ردیشیا ینکرح و

 نب كلام نبا هدننزو بتع دوخاپ ,هلنیتحف ( عملا ) غامدلایا ععسلا ماو عیعسا ما

 دیسان بازحا مهروبآ ردیردپ تكندلیبف رب ندنلنابق_ ريج هکر دیعسا لهس نی دیز
 ندننثدحمو ورع ندم ندنیعبات عابنا كلذکر دندرلنا ردرلببات هکرل هسکې ما هعفشو |

 كاس رونید یعاعس دوخای یععس هدنرلتبسن ردندهلیبق لوا شایع نن نجرلادبع

 ینبایب لوغ هلکنا و رونید هکالاچو كباچ تیاغب هدننزو کس, ( عملا ) هلیرسک
 لوقیلعولثابلچوک هدننزو لحرفس ( عملا ) فیفخیا ععسلوغ لاق, رونلتفص |
 هب هیهاد و تفآو ةيسللاوا سر لاریغصلایا عمعسوهلاقب رونید همدآ وللاقص كجوك ۱

 بثذ لا رونلتغص دروق هلکنو و رونید هابکبس و كاج كبو روید |
 یسهرهچ امد هدنرونعح كنجوز هک رونید هنوناخ لوش و عیرس فیفخ یا |

 ندنتفرف درد هلبراهظا تبع تروص هدنبایغ و بولوا ردبا قلورشرت بوکا
 ههبش كرکو نوسلوا یروص كرکو یقبقح كرک هلوا رولوا دایرفو هلنزاس هلولو

 . هجوز هحوقف ةحلاكلا ةأرملا یهو عمعس یه لاقب نوسلوا ندنتهج نظ ءوسو ق
 لی وطلا یا عمعمم لحر لاق رونید همدآ ولپوب نوزوا ولندب هچاو هرثاف هلولولا

 یک هثررظن هدرانوب ردغفخ هک هدننزو هعورخ ردنغل ید هنعسو هدننزو ه رظن || ) ةنععسلا و ( هدننزو هبط رط ) ةنعمسلاو ( هدننزو هبش رق ) ةنععسلا ( قيقدلا ھه ۳
 كفلخ اد هنرظن هکهتن رونید هنروع یعکید رد هدناز رنو نوه هفلابم | "
 ةنعم“و هنر رظن هنری دارا لاقت ردن داهم رلن و هکر وند هنروع یحقاب هنلاوحا ۲

 | هربت ( ةعمسللا ) ةعاس ةعمسنم یا ةنرظن ةنعسو ةنرظن ةنعسو ةنرظف | "



| 

 ةع نذا لاقب رولوا تفص یلتفل هععسو رولوا نوعا تلاح هکرد راج هدهل رک |[

 ر ۳ نور رو ةعيسلاو هدنن زو هح رو ةعجسلا ةتناحو عدلا ةه هو وس همی دیس

 هک یک هع ردرل هعللیمو فصو هدنن زو روبص ) ع وعسلاو ( دب زو همالع

 ةععسو هلرح و ةععس نذا لاقب یک هعس هلایتعف و هلرنوکس كبحو یحف كننس |
 عع“ یعج كنظفل عوعس ىتعي ك ریخاو ع وعسو هعا یسو هعماسو عو هییسو

 لحر لاق روميد همدا لوقلا ی یو هل رمیک نیس ) عجسلا ( ةا رولک ,

 یعد عم ناب قبل یا عام” وذو عود سا اھ لق مهصعب لاقو عجب یا ا

 عع یا اغلبال اعم ےھللا "اعدلاق نولوقبو رد هتسن نایاش هکلدیشیاو تط:دیشبا رو -

 عوعسم هورکم ربخرب نوسلوا لصاو هنلح اما ن نوسلدیشنا ردزو-انف ی غایب الو

 ERE نایب هلیساتعء غلبنایلا جانخمالو عم راضهبرونایوس هدقدلرا

۲۹ 

 كلذ لؤق ان الق 5ا ةععس نولوهو ةع ا ةعجس هتعس لوقت ردهم ءانب هدننزو

 ریس "زد هم هام الاخ ی دتشیا ملوق ی دنک نکرلب وس یزوس نالف یهر ساک

 کرت تخعو راعضا یلعف یدبا ةع“ انالف ینذا تععس ییصا هلرتفاصاو عفر تندضال

 كنيس ه دنو یدلوا ع وفم نوجا تلالد هاب ه رکصندقدنلرا مدقن نوجا

 | نوسسلروک ءاي ر هکهتن رونید هک شتا ندر 4 دف نوملدیشیا هب و ی ک
 هم لاق ردهلمص ی رهشا ردنع رز دیه و هل كنس رونيد هک شنا هل دست

 لاقب ردعو ات هل مک كنيس ( ةععسلا ) م ورب و سالا ةععسإل ىا ۶اب رو ةعمس

 ) ةعاعسلاو ) ) ةعماسلا و ( هدشز و فی رش ) عيعسلاو ( 6 لا ها رصد

 هب عما دوخان رولوا كد ردق و تحاح هغاب وا لصاو هنلحم یر رد تیافک

 مالک هک رلیدید رلععبو ردکمد نوسلو عوقو اما نوسلدیشیا رد هنس انعم الو |
 | ردلکد زوس قحهلوبع وقو هکرلیوس مدآ ندیشیا یزوس نایلوا بجعمرب یروم
 ۱ یشید ععسو لیلا هرک ذ یا هععع بهذ لاق ردهنس انعم ليج رک ذ م نو ردکعد

 3 ۱ ك رلبرع رد هععس ینوم روند هدلو نالوا لصاح ندنع امحا هددروق 3 نالت رص

 ]  دولوا ثالح هلا اضق لجا بویلوا هلالخ هفا فتح یغدوب یک هبح هروک هنعز
 | نح شعا رولوا هد هحرد تیابن یس هعماس توق كلوب هروک هناس كحراش

 | واتر دیزا ندن زادقم نوش رآ زوتوا بولوا عربا ندشوقو و ردلث» « عع نم عسا ۾

 | روئلوا قالطا هغلوق ( ةعماسلاو ) هدننزو ربام ( عجمأا ) رديدآ كغا .ai ردا
 | كنەغوق كوي یر اکدبد برع عج * و ماذا یاسانلاعما هسک الم لاقت رد ؛عناس+یعوج كم

 ررروک بیا نوحا قهروط یوم ەغوقاکا هکر ولید هاوو نالوا هدنس هروا

 ۱ هلربقر و ولدلا لدتعتل لبح هيف لعحم هطسوق ةورعلا وهو برغلا عم لا لاق

 |[ كنس هراب جاغآ کیا لوشو روئلوا قالطا هعم اسم هنسیلاها هک ردیما كرد
aaس ا  



 شبا ولو ردصم مو روک عما Pe مو روت یخ ماو عاساو ۱

 مف . لوةىلع ردتغل هد هلرسک كندس و عبارلا بابلانم اعع# هعع» لاقب هنسانعم |

 عف ریس ( ةعاعسلاو عامسلا ) روند iH ردعتا هللا رب ڪو ردصم |

 ۱ E اعع“ هغ” لاق رد رل ردسم هد رل و هدشسزو هیهارک ( ةيعاغسلاو ) ۱

 | هکرد هدنربدن يا كنذا یا كعب هجو ه.ازوب ینم مهسا یا لا كم نولوشو ةبعاسو | _
 | اهسنکو نیسلا عقب ینذا عم كلذ اولاقو ردکعد تشیا ندننو توط اکب یکغلوق |

 | مکیدتشیا هلعغلوق ےب ز وس لوا ینعب اهعاعسا یا ینذا فعاس و ینذا عام كلذکو

 ترار ددا ی آ اب و ردرل.شفوا عاقبا هنعقوم ردصم ما هداروب رد زوس ا
 لاق اعم“ یتع» صصخ ۱ اذا بالذ" لاق اعم” تلق تشش ناو رولوا یند كمد یدلیودب |
 هک نوت لو ی ابا صیصخت هکیدنک یک وشب !ا نکلا نس رد كلذ |

 یردص» یمب اعاسو امیس هنع تذخآ نولوش و رولوا كعد یدلپ وس كر هردتشبا |

 ردکعد مایا دحا هلرهجو تكشبا ندا. یمالک ن هک هلابتا ندب ربغ كنلعف |
 تفطاو ات, تعب“ ردرلب وصتم هلا رم لعق رلن و ةعاطو اعم” نولوش و

 رد هدنردذت ةعاطو عم“ یا هکرلربد د ةعاطو عم“ هلعفرو رد هدنريدقت ةعاطا

 OES نذاو عوفر یظفل عع هڊارون كلذ لوس االف ییذا عم” نولوقبو

 ردکءد یدنشیا هدناح شیدلوا رب وسی زوس نالف ینالف مملو هک ردفاضء

 | هد هلا سک هدرلن و و رلرد ید ینذا همس هکه تن رد هدنکبس انالف ینذا ع قلعتوو

 ید هح و نا رد اذا اهرصبو ضرالا عم“ نيب ج رخ وه نولوق و ردراج |
 ام ا وا مه سصدو ضرالا لها عع“ نيب ردلکد مولعم یبدنک هتمس هن ۱

 دوخای رد هبانک ندناکم نغررک یسام یرلرمصب و عم“ كضرا لها رد ردقم |
 ینزوب بودیشیا یئزوس یریغ ندنااب اهن هک ردهنمانعم دحا ایام ةيلاخ شراب

 ععبس كص را دوخاپ ردکعد یا بوقح هضرا نایاوا دحاو درف كحهروک 3 ۱

 | ديو ندید رع هلغاژا هتسانعم نذا حس هکرد هانک ندنضرعو لوط یرصب و _ ۱9

 اههبو ضرالا عع نيب هسفن قلا نولوش و ردهانک ندنلوط هل رابتعا رظن طخ || "

 بودک هرلر رفلیب بولآ ینذاب اهننو كت عی بوتآ هکاله هضرع شن ی

 | كحهبغروک یرمهب و بولندیشیا یسس ننیسف ناسا دواي ردکعد یدلوا دیدیا

 یک مسو یدنل وا رک ذا هکرد ردصم ليف كنيس ( عاملا 3 ردکمد یدتک هرب

 هل لقب رولوا لمعتسم هنسانعم نسح تیصو لیج رک ذ قحهلوا یعوعەم كسکره
 ۱ ه زوس ر هدننزو لعش ( عقلا ) رددآ ن طب رب عاعسو ع ویدم رکذ یا عاعس ۱

 او نیسلا دیدشن معساو هیلاو هیون لاقت رد 0 كہاکید بوئوط قلوق 1

 ۳ و ) اسلا ( یک ردو مو یدیا ی ل كنس ەك



 | ةعلسم اروقب تنا لعاجا « رمشعلاب تامزالا یدل نورطقسب « مهیعس باخ لاجر
 هنطاغر هلکنا ورعطلغ هنوک زوفط هدنو فلوم » رطلاو هلانیب كل ةعيرذ *

 زواج یدنا رلهلوا شلتا ناب ینو یرلیدنک یدیلون نینمانوا فقاو دحاو درف
 | هبقع علست لاق رد هنسانعم قمالتج قایا هدننزو لعفت ( علستلا ) انعو هنع هللا

 ۱ ( عنلسلا ) قشنا اذا "یشلا عاسنا لاقب رد هنسانعم قلراپ ( عالسنالا ) قفشت اذا

 لحر لاسقی رونید همدا رداب و ریلد و لدایرد شیکک یلق هدننزو رفعح هلیاف

 هتروع ناغرغاچیبهطاع نابزد و یوخدب و ردصلا عساو عاج یرح یا عفلس
 ةقيس ةئيذب ةا یا ةعفلسو مفلس ةأما لاقي هلیاه رونید خد هعفلس رونید

 كبلک یثید رب عفلسو رونید ههقا ولشت آ ولمادقا و تأآرح و كادیا و قلخا
 | لوفیلع رونیدهناکمولقاربط تشرد و درس هدننزو رفعح هلفاق ( عفلسلا ) ردیدآ
 | رونیدهنککرا كنشوف هود و عقلس مقلب ناکم لاقی رونلوارکذ اعانا هندخفل عقلب
 | هدشنوکو رونید هکشعث عمال هفرطره هرعاباخس هدننزو رابنجح ( عاقنلسلا )

 باصس هدننزو ماجرحا ( عاقنلسالا ) رونید هنیرلشاط لقج شمرق یک شتآ
 | هدشنوکو راطتسا اذا قربلا عقنلسا لاقي ردهنسادعم قالب كشعث هفرطرح هرحا

 | سا هيلع تیج اذا ىصخلا تهقثلسا لاقي ردهنسانعم قمزمف یرلشاط لقح

 | دینس لوش رد اطخ يمض تنیس هدنوب هلم كلادو كيمو كنيس ( عدیبسا )
 نالف لاقی هلوا یاینعم و نادناخو یضسو فیرمش و مرک هکرونید همدآ ناشیذ و
 لجر لاقب روئید همدآ ردام و فانک الا ًاطوم یضس فیرش ے رکا دیس یا عدیعم

 ا همدا كالاحوتسح هدنطاضم و زوما و رونید هدروق ندعابس و عاش یا عدییس

 عدیسو" ردبلگكلحررب و رونید هحفو هجاوحق فیفخیا عذیسوه لاقب رونرد
 یضف كنیم ( عملا ) ردیسا یمرف كياتع نأ سيق نب ارزو ردها سيق تن
 | ردن وقرب هدغلوق لوا هکردیعسا نذا سح ندنسهلج سچن یاوق هلئوکس كيمو
 | هدلصا و روئلوا رببعت كالیجدبشیا هدزغاسل روئلوا كاردا تاوصا هلیببس كنآ

 | هروک هننای هدراصب كفلوم نذا سح یا ععس هل سیل لاقی رک ذبس-اک ردرذمعم

 ۱ عع لای رولوا یردصم یه« ییعف كتوق لوا و ردنرابع ندنوق نانلوا رکذ عم ۱

 | هلیسهقالع موزرل امعهب و هلیرابتعا تیلحم روئلوا هدارا قلوق هلکنا انععب و اعم |
 عمو یهتنا رونلوا هدارا عو“ مالک اتضعهب و رولوا دام ثعاط هرهه اکو ےھف |

 | قالطا هزوس نلیدنشبا زلفلوف و هنذایا همعس هيلا قلا لاقی روتلوا قالطا هغاوق |

 روئلوا قالطا هنتسح ثیصو لج رکذ قجهلوا یعوع» كتسکره و رونلوا |
 كنيس هدانعم و رد هلټروصت یقاوا ارس هنس هعماس كن هلج هک ایوک یک اع

TETرد واسم یمج 9 د رم هلغل وا ردصم لصالا ق یسهلک میسو شا و ا  

6 



 كنبرلقربوق و هلیساوهیرلقدلتروف ندنرالا هدرلنآ راررویلاص یرغوط هبیغاشا |

 رار د وکی بوش وو كل رهدیا راطتسا و اا نیش ها هل رلن ون یر و / ِ

 هوقلعاذا هدر و مه ریست ی ره وح راردبا لافت هقرب ناعم یموذص لاعتشا هک ابوک ۱ 18

 ردردال « رد هکتنب نانلواداهشتسا و رولوا لر هقا رغتسا هدا رتفاضا ید ۱ 2 1:

۱ 
ETRE ۳ م merane amg 

 کرد ھل ا كن 3 عاتایا ةع نه ةع هد لا هو بنع نولک ۱

 راضعب ور ردا هدن زو هبنعو هللاصفو ی حق تكنبس ردنا روهظ هدیناییئا ند شعب |

 روهظ هدو هکر د 2 دواي ردا روهظ هدنوپ هکر هه هن وکر هعلس هد دنع |

 یکح وکو رولوا رم هدقدنل وا تیر هکرد هداب زرب یک زب هلندی دواي رذپا ۱

 ۰ هکرد رلکدلیا ریبعت یمصویوروا ییدید هعلس وبشا رولوا ردق نواف کوبب و دوخ
 ا بابت فلم رلرد لوغماد هد.س راف ردا روهظ هدزرغو و هدنوب یرثکا

 ه رفع ر و هایی و ن وز وا نان وا ریبعت واس هعاسو رد دحا و ین ادیدرت

 یعد ن عل ) عو اا ( هدنن زو بنع رواک علس یعج هننسانعم قلع رونبد

 (تسرا ) ةعلس هیف ترهظ اذا ع ولسم لجر لاق روند همدآ لروا یندب
 یب یرد لوذیبع نوسلوا هسرولوا هن وکه نزوند هغی را نالوا هدشاب هدنژو رک

 حاس هلنرتعف ندانعم و روک تاعلت یعج ردزیاج داف و رود هغر زاب ندا قش

 قشت یلاوا تناكام ةتناک ةحش یا ةعلس هبنآ وب لاقب یک هقلح ردعج مسا یظفل
 لحرلا علسا لاغب ردهنسانعم قلوا قیراب یشاب هلسک كنهرمه ( عالسالا ) دلجلا

 مداخ هکردفوع ن اكبر نا هدننزو دجاا ( علسا ) ةح یا ةعلص اذراص اذا

 روند هیداه لبلد هدننزو زينه ( عا ) رد مالسلاو ةواصلا هيلع هللا لوسر
 ماسال ةعولساا كلس لاق هنسانعم هج رونید هلو كليا ولوا ( ةعولسلا )
 ردنداع ر نداد اع يرانا ارحا هدنماکنه هاقیئما كتیلهاج لها ا

 رردبارارف هللا مات تعرس یرغوط هیغاشا هلرهدبابا رطعا و شالت هلیسحآ

۱ 
 ۱ هنسانع» بنذ یسهلک یلانذ ارز یدلیا طلغ هلکلبا تی هائرابع قبلا اند |

 هدنتب یءدلیا داهنتسا و ردقلوا هلبناونع رقبلا بانذاب نالوا باوص هلغلوا درفم
 | هروک هنمالک كنفلوءم سوْألا لوقلا ادا هکر د حراش ردعقاو طلغ هنوک زوقط ||
 | ندعج ایا بولوا موس هلترابع رقبلا بانذاب هدهصحح ةن نالوا هدندب |

 | رابدالا یا [ ردلا نولوبو ] یلاعت هلوق یناک رد هکولسسم ربت و رببعت هليا درقم
 ءاد دیصلا و هدنس هدام دیص و یانذلارح مالاو هدنس هدام فیز ید فلفو |

 مزال كيد اهسژر و بانذ* الا هکردشاتا تيت هلبرلت رابع اهسآرب وصف لبالا بيصي |



۱ 

۱ 

| 
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  یتعع لحرلا عكست لاقب رد ةنسانعم عكس هدننزو لعفت ( عكستلا ) ذخأب نبا یا
 یدامت اذا نالف مکست لاقی رد هنس انعم قلوا یداتهو رصم هدوهبو لطابو عكس

 لحر لاقي رونید همدآ بی رغ هدننزو فتک ( مکسلاو ) ( مکاسلا ) لطابلا ف
 کلاس هلغمالوا الوب یلو هدننزو هثدح ( ةعکسلا ) بيرغ یا عکسو مک اس

 روفصع ( ع وطاسلا  ةلصم یا ةعک سم ضرا لاقي ر وتید هضرا ندا هارک

 لدتع ( عطناسلا ) هنسانعم ساما لبح رونید هغاط قحا ریص نیسلپ هدننزو

 عطنلسو رونید همدآ ن وزوا كب هدنزو راظنقس ( عاطنالسلاو ) هدننزو
 نونجناک همالکف هتعنم یا عطنلس وه لاقب رونید همدآ نیل وس ناشدرب یک نونج

 لحرلا عطنلسا لاقي ردهنسانعم قاي هرزوا ترص هدننزو ماجعرحا ( عاطالسالا )

 زونید هغالنج نالوا هدقايا هلئوکس كمالو یصف كنيس ( علسلا ) یتنلسا اذا

 تكغاطرب هدهنیدم علسو قوفش یا ع واس همدقق لاقی هلنبتعع رولک ع واس یھج
 ح راش ردلع ارب ز ردشلیا اطخ ہلکا مسر هل رعت فرح یرهوح ردپدآ

 لیذه عاسو رددب زا ندب رهوح ییدلیا باکترا هدباب و كل فلوم هک رید
 یسوم یداو ندنلاعا كوش هدننرق سدقو رددا كغاطر صوصخم هنس هاف

 هدهنیدمو ردیدآ وص رب هدلحم مان نطقهددج هدننززوریپ ز(عبلس) ردیعسا نصح رب هدلحما
 نالوا باوص هروک هننای كحراش رارید ید بغبغ اکا هکردبسا كغاط كجوکرب
 هجن هکر دیدآ یداورب هد هماع عیلسو هلا هثلثم یاو هلمهم نبع ردقلوا ثعثع

 ردیدآنصحرب هدنم هلاص(ناعلس ) ردیدآ هب رقرب هدنس هیحان دییزوردلتشم ییارق
 , د وخای ردحاغا ان رهزرب لوق ىلع ردیعا جاغا یجآ هنوکرب هلنینعف ( علسلا (

 صرب مدارب عاسو ردمدا تابئرب مطدب دوخای ردعون رب ندوراد یا یرلکدید ربص
 رب و صرب اذا عبارلا بابلا نم اعلع لحرلا علس لاقب ردهنسانع قمارغوا هننلع

 ( عاسالا ) تققشت اذا همدق تعلس لاق /رد هنتسانعم قالتج یغایا كن هسک
 ( ملوسنا )هلي كنيس ردعلس یعجج رون,دهمدا قالتج یغایاو همداصرا ر دتفص
 یا علاوسلانم مآ لاقب رولوا یجآ هکرونید هب وراد یرلکدید ربص هدننزو رهوح
 لثم یا لس هلام لاق رد هنسانعم ریظنو لثم هلل مسک كنيس ( علسلا ) ربصلا

 علسو ردعونسوعالسایعج ردنفلهدلصف هدنوب رونبدهفاکشوهغالنح نالواهدغاطو

 تا علسو رد هددسایب دالب یرو هد هلهاب دالب جوا ردعسا عضوم ترد

 هرتآ لوش سرفلا عالساو رد عالسا یعجج نابرت یا ناعلس نامالغ لاقب رونید
 مط یرلکدید ًاسنلا قرع هزحا یراطوب هدقدنلواط بورومم یمسقتآ هکروننذ |

 رقچ هب هراکشا رارمط لوا هلغلربا ندنرب یرب یرلقلی واو رولوا رهاظ هرزوا
 علس یعج رود هنعاتم ترا ةصاخو رود 4عاتم هل رسک كس ) ةعلمسلا (

 ےس د چے ےس

 رولک
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 ثنافو كنيس ( عفرفسلا ) مهدیا سفت
 ( عقرقسلا ) رد هقیعض تغل هدنظفل عقرقس ینآ یرکذ هلیعف كفاقو یعط

 نالیپای ندنبادغب رصم هکردیبرعم هکرکس هلیعف كنهینانو یعط تنالوا فاقو كنپس |
 ندنابوبح شعب و نده رآ زاجح لها هکردب ورشم ولردرب لوق ىلع رونید ههزوب

 هدب رع مالک ارپ ز رایدلیا ملکتو ذخا برع ردهیشبح هروب تفلو راراپپ |
 عقص هلیعط كنيس ( عقسلا ) ردقوب یساجن ظفل نجلا ح وتفمو لوالا م وعضم
 ةيحانلاو عقصلا یا كلذ لثم عقسلا اذه نام لاقب روند هبهیحا هک رد هنناتفم

 سورخ هلبعف كنيس ( عقسلا ) روند هنیراناپ تلآو هنسهروج پج كنببوقو
 كب درس رو حاص اذا ثلاثلا بابلا نم اعقس كیدلا عقس لاقب رد هنسانعم كعوا

 اذا هب هعقس لاق ېک رومدو شاط رد هنسانعم قمروا هثیش یک یدنک یبهنسن

 ردهنسانعم كملنا لکا ندنفرط تسوا یماعطو. هلثع ابلص الا نوكي الو هب هرض
 ةدب رتهبلا مدق دقو هفیضل ییارعالا لوق هنمو هنعقوسنم هلک اذا ماعطلا عقس لاق

 ندقدیوف هنکوا بو رقج دب رت هننام#٥ یبا عارب ینعی اهمشتالو اه رعقنالو اهعقسئال

 یدد هلا لکا ندنفارطا هنو ندنتلآ هنو ندنتسوا هن یدب روب رفاسم یا هرکص

 ندنجوا هلغلوا لقشم ینالث تاهحن نامه یکتلئم قفو دیرث وبشا وهاي رفاسم سپ
 باوح ود مب یربغ ییا عا هدکد ید مه دیا لکا ندنسهربنایآ نکیدلیا عنم یز یخد

 هلا اب بولوا هنسانعم كقک عقسو یدنک بوقلاق قرهلوا جآ راچان رفاسم هلکلبا
 ( عقسلا ) هب بهذ نیا یا هب عفسس نیا یردا ام لوقت ردلمعتسم هنسانعم كقلیا
 ( عاثسلا ) مقصمیا عقسم بیطخ لاقب رونید هرونخسو غیلبو حصف هدننزو ریتم
 هقرخلاب یا عاقسلاب_هعفر لاقب رونید هب هرواح و هنسهحراب زب ه دننزو باتک

 رولوا ضابب یثاب و لشی یرلب و ردیسا شوق لوجوکرب ردق هجرس ( عقسالا )
 ردندناصعا هک ردپسهبنک مقسءالا نب ةلئاو ( عفسالاوا ) رد مقاسا ىج

 هتعقوسنم دی رثلا لكا لاقب رونید هنسهبت كدب ر هدننزو هعب وز ( ةعقوسلا )
 هنب رار كبلک هبهبن كنسسهلوقم یلاش شابو یسوتروا شابو ق راصو هتبقو یا
 لامعتسا هنسانعم كليا بونلهلص هللاب دوب ( عیقسنلا ) رونلریک زبت هکر وئید

 نول هدننزو لاعتفا ( عاقتسالا ) ه بهذ نیا یا هب عقس نیا یرداام لوقت رونلوا ا

 ىحف كنيس ( عكسلا ) ریغن اذا لوهحا ىلع هنول عقتسا لاقب رد هنسانعم قلزو /
 هدنقو ب ودیک هب هربن هلقلنفلشاش هناریع هلنیتحف ( عکسلاو ) هلن وکس كفاکو |

 اعكس عكسو اعكس لجرلا عكس لاقي ردهنسانعم كمك بوب وروب ك رهيب یفجهراو |
 ىلاعت هللا دالبنم ذخأي نيا یردیال اغسعتم ابشم یشم اذا عبارلاو ثلاثلا بابلانم
 هللا ضرا نم عکسی نیا ی ردا امو بهذ نیا یا عکس نبا یرداام لاقب و رب و
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 هنسهلوقمقشف ویدن روس شغل هک بودنبایهرب دوخای هنس هلوقملوکو هب یدنروبس
 هراد ةنمدف لاق رولوا دئاز يشر هراقناقهکرولوافلاخهننول تكنرالوا هکر وند

 لزرقو ضرالا نوال افلاخم هارت دبلتم ماقوا دامروا لیزنم اهبفام یهو ةريبك ةعفس -

 ناغط :رقاج ( عفسالا ) ةرجلا برشي داوسیا ةعغسهب لاقب روند هغتمارق نالج

 هنمورولیرغاچ هغمواص بورتب ینشیا هلقلوا یتلارف هکایوکرد عفسا یا كنبحکو
 لوشهدننزو ءارج ( ءاعفسلا ) باح تیعداذا متال مساوهو عقسا كيلالشا لاقب

 ةماج لاش هلوا هد هج رقوب ندنرب قوط هدنزغوب یفتمارق هک رونید هنیحرک وک

 عفاسم لحر لاش زونید هنانال وق تروع زتسح اكن هدننزو دعاسم ( عفاسملا )

 لجر لاقب رونید هیسک ندیک بوغ وق یفرب یرب هدنالاح وللثم كنحو مقاسمیا
 هب راضم هل رب یر و روسد همدا ندیا هقناعمو روند هنالسراو دراطم یا عفاسم

 رد ةثسانعم قمررابق بوش ءاصعا هدننزو لاعمفا ) عافتسالا ( روند همدآ ندا

 ردیدآ نطب رب ( ءاعفسلا ونب ) نیطالعلا عضوم اهقنعق اهتعفس تراص اذا ءاعفس ۱

 | ه ول عفتسا لاق رد هنسانعم قمل زو نکدو ج اذا هوصع عفتسا لاق

 رد هنسانعم یتنصاهدننزو لعفت ( عغستلا ) هوحصوا فوخ نم ريغت اذا لوهجلا ىلع
 | ردندلاجر “یاسا ردرغصم ندنظفل عفسا ) عفیسا ) اب ىلطصا اذا راناب عفست لاقب

 | هتناماو هنیدنم یطر ةنيهح عفیسا عفیس الا نا الا ] هنع هلا یعر رع لوق هنمو ۱
 | ةادغلاب دغیلف نرد هيلع ناک نغ هب نیر دق حصاف اضرعم ناداف جاحلا قباس لاقب ناب ۱

 | یدلبا و ید هدنسهدام ضرع ییدحو فل وم ] صصحااب مهندس هلام ےسقنلف ۱

 | کیدروکره ضرعمو ردنوجا زییت ندرخآ ی رلهمرویب نایب هلبا هنیهج عفیساو |
 | ندنظفل ناز یسهلک نیرو روند همدآ ندبا هنادتسسا بوبغا تالابم ندهسک ۱

 ندنسهلیبق هنیهح هکنوسلوا کم ولعم انعم لصاح رد هنسانعم بلغ ردلوهحجم |
 | نوعا قلوا رهنشم هلیئاونع حالا قباس هلکعا قبس هحاجح هک مان عفیسا

 | فرص هلا هنادتساو ضارفتسا ندسکره اوری هلر ادف هبهینما لوا ینتناما نيد
 درحاع ندنسادا هلخلوا بولغم هرو ند ه دعب یدیشلیا قد رط جاوح

 ییلام كروم 7 حابصلا ىلع هبا راو قح هدم وقم كيک ره یدبشا وا

 هدنراثب

 | رونیدهنغایا جاسرومدورد هعفس یدرفم رونید هنبرلکد رکج كنيزویرق لهجوبا |
 هی رقوهدننزو *ارج ردءاعفسیدرفم هنسانعمق الا ردعچهدانعموب عفس لوق ىلع ۱

 نالواریغتمی یکی بویلقرآ هلنیتصف (عفسلا )ردهعفسیدرفمرونید هرلکن رقتما رقلثام 1

 نالواهدکلی دن روپسهلیض كنیس(ةعفسلا)رونبدهغتمارق نالواضراع هنبراقاکی كنوناخ

 هنبزوکا نابیو نوجغی دلوا قتمارق یتسیزعرق ردب راک دید نیس هک رونبد هنشوق ۱
 كنويق نالیرغاج هغلغاصو دوسایا عغسا بولاق رونبد هول ولایوب هرقو روید ۱
۱ 

۱ 

 سو اش است سیو یو سر و سوی نە
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 بهذ اذا رهشلا تم لاش رد امهتسم هنسانعم قعءواص یم ابا رثکا كآو یفو ۱

 زدلمعنیس هنسانعم قلوا هدزنک الفو ناشی رب بوشود لاح ماظن كنهسکرو هرثکا

 یک ینیدلوا هدننمم هلک او هدنلاح كع رقح هبهرظنم | ند هک رد تام ۱ قلجا ب ولی ریص قادود ندنراشید كزغآو تطحا اذا هلاح تعسعست لاش / _

 | شوق هدننزو عفن ( عفسلا ) نانس الا نع هتفش ترمسحا اذا هخ عسعست لاقب
 راطلا عفس لاق رد هنسانعم قع راج هشوق یکیدشکود بوشا رغزا هل رادانق

 ردهنسانعم قمزوا هابط هزوب و هیحانص اهمطل اذا ثلاثلا بابلانم اعغین ا ر |
 هبرض اذا هعفس لاق رد هنسانعم قمروا افلطمو همطل اذا انالق نالف عفس لاق

 هوو هلعا اذا /یشلا عفس لاقب رد هنسانعم كلتهالع ب ویلهناشت یهتسنر و

 ح

 ۱ ههحو موعسلا عقس لاق رد هنسا اعم كم ردنبوک هحزآ بولاج یه رهح یساو

 كروس بوکح بوئوط هلدش ندنجرب یننلآ كمدآر و اریسپ اعغل هعفل اذا
 اعغسنل ] ىلاعت هلوق هنمو اهبذتحاف اهیلع ضبق اذا هنیصانب عفس لاقب رد هنسانعم

 ايال ةیص انلاب یننک او ههحو ندوسنل وا رانلا ىلا اج هن رصل یا [ ةيصانلاب ۱ 3

 بوئوط ندنسهیصان راضعب هنشمقنلوا هنلذنلوا رانلا لها ةمالع هنلعنلوا همدقم

 هلا ذخا ندنسانعم قای یبهرهج شنوک راضعبو رلیدلیا ربسفت هلکع روس بوکچ
 دارم هحو ندهیصان هلیسهسپالم تیلک تب ورجو رایدتیا ریسفت هلا هجو دوست
 راطعبو لالذا راضعب و ردشغلوا افتکا هلکنآ هلییسح قلوا هجو مدقم بولوا

 دوستن شعب هکر د حراش ردرلبزاجم یانع» هکر لیدلیا ریسقن هلبتسانعم ريق
 هلا واو هد حب ضعبو ردموسرم هدهلبا واو هک هلن رابع هنئمقنلو هنل دنل

 نمءبو رولوا هني رلانعم كيا ر وهتهو مار لالذا هر وڪ هک و ردم وقم

 هماقا و دعا ندنرازو هل فلوا موسم هلس رابع هنیفنل وا ندهماقا هد هیس ۲ 3 7

 هلیس هینبما راپ رع یتح ردتبثم هلترابعوب هدیرعلا ناسلو رولوا ندنس انعم كما " 
 ندهقفخم نون قلاكنس هلک اعغسنلو یہا هنس انعم هاعفاف هدیاذخ رلربد هدیناهفسا

 كحراش بوتیا عفسهیلعام لاق نوسلوا هسرولوا هنوکهنرونبد هو عفسو ردلدبم | "
 یسایندوب ( عیغستلا ) ردو هدام یاضتقموردلمعتسم هدغوبصم بو هروک هننایب

 رظن (.عوفسلا) هحفل اذا ههجو موعسلا عفس لاقب ردهنسانعم كمردنبوک یهرهج |
 یزوکو نیعیاهعغس هتباصا نویعمیا عوفسم وه لاق رونید هیسک ش 91 تباضا

 عوفسم لحر لاش رووا قالطا نیعلا عوفسم همدآ شاپ ی رجا | بوت وا ا |

 لاش روئلوا قالطا هزوک یجعدا تباصا هدننزو ه رک ) ةعغلا ( اه راغیا نیعلا 1 3

 ) یا یو هکر وند هنب رلت رارح رومد رللب یسا ) عفاوسلا ( نيم یا هعقس هتیاصا 2.

 هلیعم كنيس سا یتسا م وعلا حاول ىا عفاوسلا موتسفل لاقي راب راچ ولاا
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 ¦ هشيا رش هدننزو لعفن( عرستلا ) اورداباذا اوعراستو هيلا اوعراس لاقب ردهنسانعم

 هدننزو ذقنق هلفاق ( عق رسلا ) لجاذا رمشلا ىلا عربست لاقب رد هنسانعم قعشوق |)
 | هدننزو دوعق ( عوطسلا ) تماما ذیینلایا عقرسلابیا لاقب رونید هديب هجنک ۱ |
 | قمقلاق بوغآ هاوه یسهلوقمزوت ردلامعتسالا لیلقوبهک هدننزو ریما ( عیطسلاو ) !

 | عاعشلاو قربلا اذکو یناثلا بابلانم اعیطسو اعوطس رابغلا عطس لات ردهنس انعم
 | ( عطسلا ) كفنایا تراطاذا كسلاصار یتتعطسلوقنوعفنرا اذا ةحارلاو جصلاو |
 ۱ ردعطسمسا ندنو دک ردة تساتعم كمردنلیس بولاج هنر یر یرللا هدننزو عطف ۱

 ! هدب عطس لاقب رد هنسانعم قلاح هنلا لریغر دوخاي هلا ر وایا لوقیلع را :رتصف ۰

 هلنیتعف ( عطسلا ) یرخا دیوا كدبىلع كدب برضت ناوهوا امر قفصاذا اعطس
 | ردهباکح یزاوآ نالوا لصاح ندنسغقوط هثیشرب كن هنسنرو ردعا ندلوا یانعم |

 | تعن هرزوا روک ذم هحووو هیمرو هبرض توصیا ادیدش اعطس هعقولتععس لوقت |
 | فلاخم هنوعناتایحا تاباکح ارز ردشلوا رحم هلغنوا توصهیاکح بوبلوا ردصمو

 أ اعطسلحرلا عطس لاق زد هن انعم قلوا نوزوا نوب رولوا ردصء عطسو رولوا |
 كي كغ الآو كرداج هدننزو باتك ( عاطسلا ) عطسا ناکاذا عبارلا بابلا نم |

 | ریک راکو لبقو رونید هبهود كکرا یرمویو نوزواو روند هنکربد نال وا نوزوا
 | هنوس كنهود هکر ديما اغت هنوک رو ردیدآ كغاط رو روند هنکر د هتروا كوا ۱

 | ريعبلاعطس لاقب ردهنسانعم قلاغم هللا عاطس یبهود ( عیطستلا ) رلراصب هنغلتزوا |
 | لجر لاش رونید هن اویحو ناسنا ولت وب نوزوا ( عطسالا ) عاطسلاب هسواذا |

 | هدالفلاوذ هکردبساكسرفرب هدنسهلیبق لثاو نی رکبو قنعلا لیوطلایا مطساسرفو |

 ۱ لحر لاقب روند همدآ رونخسو صف هدننزو ربنم ( عطسلا ) ردي رلکدید
 | نوزوا رولوا فصوو یدنلوا رکذ هکردردصم هدننزو ریما ( عیطسلا ) ججسفیا ۱

 | ىم كنيس( عسلاو ) هدننزوریما ( عیعسلا ) لیوطیا عیطسلحر لاقب رونیدهمدآ |
 | روند هرادوجلوقیلع هنسانعم لیش روند هب هحولدنالوا ه رع ایادغب هلیس هدش كنيعو

 هنیکاشمارغوا هغلیراص (عوعسملا )رونبدهبادغب رتکو ون وکی أر یلعو هنسانعمرسود
 | ةدننزو هلزلز(ةعسعسلا)ناقريلا لئمماهسلا هباصا اذا عوعسمماعطلاقب رونیدهبهلغ و اإ

 اهل لاقو اهاعد اذا ىزعملابعسعس لاقب ردهنسانعم قمرغاچكرەبد عسعس ییسفیمک |
 | اذا عشا عسعس لاقب ردهنساذعم قلوا برطضم بویشفق ندكلريپ ندبو حس عس |

 | فو مره اذا نالف عسعس لاقب رد هنساتعم قوا ینافریپ كي و اربک هعسج برطضا |
 | ( عسعسقلا ) نهدلاب هاور اذا هرعش عسعس لافب ردهنسانعم كمردج هغای یجاصو |

 | مره اذا لحرلا عسعست لاق رد هنسانعم قلوا ینافریپ كب یدوب هدننزو لزلزت



۳۸۰ 

 رارابب شی رک یرلنا ذب هب رع س وق بوکوب رولوا شملریص ندناو هدنزرط
 2 ل وش دوخای روند هش رک محو یوق د وحای رد هن اع رس ید رغم

 كن| ويح دوحای هما وط یون نال وا ا هدنندرک كنمسق تآ دوخاپ

 رد ا كس ناعرس 0 ندوب و رود هب نک نکا ند رض

 OS مر "كنار وكنیس ( عرعرسلا ( روند هغ وبح هزانافلط:لوقلع

 رونیدهناوحلزانومرت یکهتسرون لابنو هزانورت یندب و روند ۵ هنس نوزوا كبو
 تسحهرشدوخایهریخ هدننزو ربنم ( عرمسلا ) ندالا عانلایا عرعرمس باش لاقب

 (عارسلل) مشوا ريخ ىلا عیرمس یا عرسم لحر لاقب رونبد هبسک نالوا كالاح و
 اده اماو ] ثبدطا هنم و رد عب رابسم یعج ردغلبا ندنظفل ا ا هدننز و بارح

 هدننزو هحورس(هعورسلا )[ برا ىف عيراسءو بدجلا ىف عاطف محذم نم یا
 AEN 1 ثيدحملا هنمو رود هکح هبن نوا ندقا ربط و شک 1

 ردیدآ لب زا e ردبدآ د رف 7 او دل مات نارهظارم ا ا

 ردعصوم ر هلرعف اش ( عوارس ) تی شر ت ةیفع نداصا |

 ندنراید كنبراقوبج هصآ هکرونید هرازباف لوش هلیضف تنر ( میراسالا ) ۲
 | یهو میراسا اہنانب ناک لاقب "رونلوا لک ا هلغلوا هصشوضم یسزان راقج بوروس ۱"

 نالوا ی كناسنا و هبطر ةا تلکا اع رو هما لصا ق ج رخ رکس ۱ 1

 عیراسا وذرغث لاق رولوا دوهشم هدنلکش هعمل هجزوا هک زوا هک رونید هبات و بآ

 لاش روند هطوطخ و هرال ۳ قلح لولو نالوا هدنحاعا تای و هو لظوذ یا ۳ ۱

 هدلاسموق هکرونبد هرلزغ روق قآسنحریو قیارطو طوطخیا ميراماتاذسوق لا
 كهز رد عورسیو عرسآ یدرفم كعدراسا رولوا نوکتم هدهرذ ی راکدد یظو | 3

 هلتیعس هیس هیج كنار را حق ناب یدبا عورسپ یلبصا تعورسی و هل رل هم تای و ۳

 هریکس نالوا هرحما یرلقایا و یرللا كنوهآ ( یظلا عورساو ) یدلوا موعضم
 عرسا لاش رد هنسانعم كلا تعرس هلرمسک كنءنمه ( عارسالا ) رونید |
 قوس هلنعرس و هلحع ییسفن هک اب وک ىدا یدعت» هدلصاو و عرس نعم ریسلاق | 0

e ۱ ۷کرد 9 و  E1 هلی دمع ا هم انعم ۷  j 

 ۱ (ةعراسلا اما رسمیاود تا مولا عرمسا لاق OT عیرس | !
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۲۸ 

 ( ةعارسلا ) ردیدآ هعشچژر هدننزو هنیفس ( اعیرس ) روئلوا قالطا هتشتآ

 ةعيرس یا ةعارس رجح لاقي رونبد هغارصق هدنور و كاج هدننزو همام

 هک عرتملا عرسلا ارركمو یدنلوا رکذ هکر ونید هکلکپاچ هلنیتعف ( عرسلا )
 یا عرسلا عرسلا لوقت ردکعد كاج كاجو زات زت رد هدنردشن صا ردارغا

 لعف مسا هلیسانب هرزوا ع كنون و یئالث تاکرح كنيس ( ناعرمس ) احولا احولا

 هلغشوا لقن هنون ردهیانب هک یتبع هصف كنظفل عرس ردلودعمندنظفل عرسردیضام
 هدنسانعم كنهلودعم هک اجورخاذ عرس یا اجورخ اذ ناعرس لاشب یدلوا یتیم
 قر هلوا ضح ربخ یسهلک ناعرس وبشاو رولوا كد یدلوا عیرس كب هلغلوا توق

 عرساامیا اذکت عنصامناعرمسل لاقب هنمورونلوا لامعتسا قر هلواربخ نعضتم ېچعن یانعمو
 نو ز تیاغب كمدآربهکردو یلصاردندلاتما هک یرالوقهةلاها اذناعرس « راب رعو

 كنويقوب یدباراقا غلب ندننورپ اعاد ندنفلنوب ز یدبا راو ینوبق یشیدرب لوزهمو
 ' ندنکلزوعس هلطارفا هکراقا یغای جیا هدنرلکدلیا لاس وید ردن نافا هلی وب ندننورپ

 | هاهاو یدلیا دارا یروبزم مالک هلینهج لر لابی هلکعد ردیا الس بوشاط
 هرزوا یی وأت لعفو لقن هک ردندنلیبق اقرع دز ببصت ردزیمن دوخای رد هدنربدقن | | ةلاها هنوک لاح ماغرلا اذه عرس ردب وصنم هرژوا قلوا لاح ندلعاف یس هلک

 مدقم ندنتقو زونه كئيشر روبیم لثم رولوا هدنکبس هذه هلاها ناعرس هلغلوا

 ییاییدبد یلیوأت لعف لقن كفلْوم رونلوا داربا هیسک نربو ربخ ینیلوصحو نوکت
 بولوا كعد یدکود هلکلیا لقن هنسانعم ببص ینلعف ببصت یرب رولوا هنوک
 : لی وأت هليأ ءانالا *اسلا "الم لوق هانا املا "التما هک هتن رولوا شلوا لّوعفم اقرع

 ضرالا نویع انرحفو ىلصا هک رولوا ندنلیبق انوبع ضرالا انرجفو یرب و راردبا
 یارحا هک ایوک ینروص نیم ارز یدنلوا لقن هتب زيت ندنیلوعفم ةغلابم هلغلوا

 هدنلصا ىلوق اقرع دز ببصت سپ ردنعفتم یرییفت هلغلق نوبع ییءوج كضرا
 | هدانعم ربع ردقن ره یدنلوا رییغت هت ربع ندنیلعاف هغلابم هلغلوا دز قرع ببصت
 شلنا نالیس هسفن هلغلوا قرص نبع ندقرع ترفو دز هک ای وک هد هسیا لعاف

 هچرک ردلعاف نوسلوا ندتبسن هلوعفم رکو لعاف رک نیقفحا دنع "ربغو رولوا
 رب هناصف ( ناعرسلا ) یهتنا ر دشمللا قي رفن هدنس هیشاح لوطم فی رش دیس
 یعرس و قبس هدنتهح روهظ تبسن هننس هی رونلوا قالطا هنلئاوا كن هني
 لا نوقبتسی نیذلا مهلئاوا ف یا سانلا ناعرسف جرخ لاقب ,هنمو نوجخیدلوا
 رونلواقالطا هنسیح هقرچ كرکسع ليلا ناعرسو ردژاج هد هلیئوکس كنار ما
 هنشپ رک كبایو اهلئاوا یا لیلا ناعرس تعلط لاقب رولوا نکاس ءار انضعب هدنوب
 یاطوط جاص هک روند هرکس ناقج ندنرلتاب ییا كننص كرا وط لوق ىلع



 اعدس هب هعدس لاقب ردهنسانعم قعراج هللدش ههنسن رب ییهنسا ر هدننزو عدر

 قعلی و هڪذ اذا هعدس لاغب ردهنسانعم قلزغ وب و هب همدص اذا ثلاثلا بابلا نم

 ردهنسانعم قفابق بوشود نوکترس هرزوازو و هطسب اذاهعدس لاقب ردهنسانعم
 ( ةعدسلا ) ةديدش ةبكت بکتآ اذا ةدیدش ةعدس لوهجلا لع لجرلا عدس لاقي

 هبکن رونید هکعشود بونابق هرزوا زوب رولوا مسا و رد« انب هدننزو هعدر
 (عدسلا ) ةبكت لکنم كل ةمالس یا ةعدس لكن م كلاذقن مهلوق هنم و هنسانعم

 هزوغالوق و روید همدآ ندیک هجرغوط هنیدوصقم ههحو اياد هدننزو ربنم
 (ةعطسیلا) ایداهواالیلدیا هل اعدسمراص لاق روند همدآ نرونسوک لو لوقلع

 عطرس لاقب ردهنسانعم كمك بودرکس هلدش هلفقروق ندهنسنرب هدننزو هجرحد
 هدننزوبنع( عرسلاو ) هلنینعف ( عرسلا ) عرف نم اددش اودع ادعاذا لحرلا

 یهو ةعرس و عرسو عرس هيف لاقب رونید هکلکپاج هلی كنيس (ذعرسلاو )

 قلوا كالاح و كباج رولوا ردصم هدشزو بنع عرسو هعرسو وطبلا ضيقت
 ( عيرسلا ) طب شيقل سما بابلانم اعرسو ةعرمس لجرلا عرس لاقب هنسانعم
 [باسحاعیرمسهالاو ] یاعتهلوق و رونبد همدآ لالاح و تسح ردفصو هدننزو ریما

 ی ستم بس سن ی سس سم توحید سس مس ی ا

 بس تسمه

 مس مس سم رخ م

 ۱ عرسی وا یش نع *یئالو باس نع تاسح هاغشیال وا هلاحم ال عقاو هباسح یا

 هناحس وهف جالعالو ةرشابم ریغب هنال لح و نع هدارا اع ابم "یش یطسالف هلاعفا

 فلوم نیبساخاعرساوهو دقعالو دعالب هظ ىف مهعج و مهنعب دعب قلا بسح
 بوئلوا هدارا عقاو ندعیرس هلیسهقالع موزل الوا ردشلنا هیحو هن وک جوا

 نون و فاك یلاعفا "هلجج كنالاعت قح اینا ردشفلوا هیبنت هنبرق و عوقو كنمايق
 كنا دحا بودا هدیشک هباسح هدست ريغ نآ قیالخ هفاک هلغلوا هدننعع

 یهبساح هلکلیا للخ رخآ *یث هغلارا و لوغشم ندنناسح كرخآ یاسح

 ارز رد داره باسح نامز تلف ندتعرس اثلاث زمللا نوهم و قوع هرکید تقو "
 عجب هرشح و ثعب قیالخ *هلج هلغمادنوا فلاح ندنسهیلع ةدارا یهلا دارم 1

 هلغمالوا جانح هناوداو تالآ یسهلوتمدقعو دعو رتفد و بتاک و لق هرکصندکدلیا |

 یسهینس تبشم بودیاتبژر هدهدحاو هو هریسپ هظل ینباسح كنعوجحم تاذلاب ٩

 اب ددم یغاص نویف رم يح ردکع هیلبا هلماعم ها لضف و لدع ا 6

 ندندارعش نارجنب عرس ردنداعسا عیرسو دیورم هدرا ینجهوا لیمکت هبا
Eیعج روید هغوبح و هلاد نالوا طفاس ند ره یرلکدید هاشب عیرس و لي  

 نالوا رعضم هدروزم رجش لوق ىلع رونلوا قالطا هرجش یرلکدید أ

 موج یهف بده میدیم سو خم اب سس ته ی

 ۳۳ت بپ



YAY 

 i Ce یم رک نارق هدعرش فرعو فاعضا هعبس وا تار عبس ۱

 رولوا ے مخرب هدهتفه هکردلمعتسم هنسانعم كعدا هفیظو یتوالت عیسر نوکره

 یدب ۱۳ كنهسک ر و لابل عبس لک ف هنر بلع فظو اذا نآرفلاعبس لا
 ییهنسنربو لای عبس اهدنع ماقا اذا مال عبس لاقب ردهنسانعم قلاق بونلکا هك
 نیعبس اهلک اذا همهارد عبس لاقب رد هدلوم هکرد هنسانعم كما غلاب هددع شع

 . هگاهعبس تم اذام وقلا عبس لاقب ردةنسانعم قلوا غلاب هزو ید یددع كتعاجر و |

 ترثكو اهعماجاذا اعابس ةأرملا عباس لاقي اردهنسانعم عاج هدننزو باتك ( عابسلا )

 | شعفو كعنکوس و عاجلا ةرثكب هرخاف اذا هعباس لاقب ردهنسانعم كعشدبا رضف هلعاجب
 | ( عتسلا ) ماشتلاو ثفرلاب هامار اذا هعیاس لاقب ردهنسانعم كعشليوس ازسان و
 | كرج هدنطاصم و روما هدننزو جنم ( عتسنملاو ) هدننزو ربنم هليا هبقوف یان

 | عییشقا ختسنمو عتسم لخر لاقب زونید همدا روتفی و كالاجوتسح و كلشيا و
 داره هکر ونید همالک نالوا قم هدننزو عحر ( مصسلا ) e ہصا یف ضام

 ةرقف یتعی ندنن الاوم كمالك هرزوا دحاو یور لوقیع رد هرقف نالوا هبفاقمه |

 مساهکر دن رابع ندنتقفاوم هنف رحیور نالوا هدنرخآ كنالوا هرقف یرخاآ كنهنآ |

 7 :وبو روذکحیحاسا یعجج ردهبانعموب د هعوصساو ردعاصسا یعجب رولوا ردصم |
  یلصاوف رولوآ ردصم عجم و ردذوخأم ندینآ یانعم و ردصوصخم هروئنم مالک

 اع بیطخا عج“ لاقب ردهنسانعم كما لکت هللا رلءهرقف ولهبفاق ییعب ی ۱

 دیدرت ینزاوآیسهلوقم نیحرکوکو یر و لصاوف هل مالکب قطن اذا ثلاثلابابلا نم |
 ثددر اذا ةماجلا تعصس لاقب ردیلصا یانعم هکردهنسانعم كموا كرەديا عیحرت و
 كجا كنهآ و دصق هجرغوط قرهییاص هرزوا دحاو مع هدصقم و ابنوص

 ( ةعاجسلا ) دصقلا كلذ دصق یا مصسلا كلذ مصس لاقب ردلمعتسم هنس انعم
 (عحاسلا) ردنوصاهفلام ءاه رونید همدآنیلیوس نقم یزوس امتاد هدننزو همالع

 ةعجاسلا ) عصسلا قطني ناك اذا محاسو ةعاصم لجر لاقب ردهنسانعم هعاضم |
 را روئید هنبح رکوک نوا كرهديا عیحرت و دیدرت هدننزو روبص ( عوصسلاو ۱

 | هجرغوط قرهییاص ههنسن رب محاسو رولک مجاوس و هدننزو مکر رولک عجم |
 | یریغ رک و مالک رک روشید همدآ ندیا كنحآو دصق هرزوا هدحاو ٌهش رط ۱

 دصقلانع ليج ال میقتسم عب دصاق یا هربس و همالک ی عحاس نالف لاق نوساوا

 همغن و برط بوکج هلتقر ینزاوآ كرهبلزوا یسورواب دوخای هبهفا نوزوا و
 ٠ اهینح ف هب رطم وا لوط یا محاس فا لاقب رونید ههفا ندبا نینح هدنزرط

 یا محاس هجو لاقب هلوا ربلد و تقلخ بوخ و لدتعم هکرونید هبهرهچ لوش و |
 ۱ (عدسلا) ردلمعتسم هنسانعم دصقم هدننزو علطم ( مجسما ) ةقلخلا نسح لدتعم ۱
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 بئذلا عبس لاش رد هنس انعم ققف روق دوخاي قتآ نوش روقو قوا هروناج
 هلبراشید ېک روناج دوخای قفقوط هنس وما بودبا منش همدآ رو هرعذوا هامراذا ||

 قلروغوا هتسنر و هنانساب هضع وا هبفعقووا هعشاذا االف عبس لا رد هنس اعم قمرصا ۱ ۱

 عبس لاق رد هنس انعم قلهرای نویق دروقو هقرساذا ؛یفلاعیس لاقب رد هنس انعم ا
 هلعج اذا لبا عبس لاقب رد هنس انعم كليا تاق ید یمیاو اهس رتفا اذا مغلا بئذلا

 رد هنس انعم قلروغ وا هنسن یدوب هدننزو لاعتفا ) عابنسالا ( تاق اط عبس ىلع

 لج لاقب ردناق یدب یلکیه هکایوک رد یعابس ینّوم رونلوا قالطا ههود كکرا

 ةيعابس ةأرعا و ندبلا یعابس لحر لاقب و ليوط مظع ىا ةبعابس ةقان و یعابس
 هبهتفه هلي كنيس ( عوبسلاو ) هدننزو بولسا ( عوبسالا ) كلذك ناكاذا |

 ثيدحللا هنم و رد هنسانعم سشیدب و هرک یاب و رد هفورعم هعبس مایا هکروشد

 دنعو ردتیاور رلنوب هکرید حراش تارمعبسیا [ اعوبسو اعوبساواعبستیبلابفاط ] | ۲

 هل رسک كننهمه ( عابسالا ) یک بورض و برض ردیعج كعبس عوبس شعلا |
 تدرو اذا لحرلا عبسا لاق ردهنسانعم كلك هبوص را هدن وکی دب یدهود كمدآ رب

 ةروظلایا هعفد اذا هنا حبسا لاق ردهنسانعم كەرو هب هباد یعحوح و شا وم یف

 عبسلا همعطا اذا انالف عبسا لاقب ردهنسانعم كمردب ینا روناج یرب هیسک رب و

 قلق لمهمو بیسم هلطاغسا ندرابتعا و رظن ینسهلوک مدآ رب و عبسلا م یا |
 هکردهنسانعم فرتم هدننزو مرکم ( عبسملا ) هلمها اذا هدبع عبسا لاقب ردهنسانعم |
 لوق ىلع هحارک شلاق هنساوه قرهلوا رسدوخ هلغفلوا لامها ندنسداتو هير ۲

 شمرزما رارئاس هلکلیا تافو یسانا دوخای هبانز دلو دوخاب هبسک مولعمان یسن |
 دوخای هنالوا یسذح لوق ردق هبابب یجدرد دوخاب ردق هناباب ید دوخای هنالوا |

 ثدخ یکرنا ندنفیدلوب امن و وشن هلبا رلن ۲ هلغشوا لامها هرصا رلروناج یجرب
 فرتمیا عبسم لحر لاقب رونید همدآشغوط قلیا یدب دوخای عوبطم هلرضم و |

 یلاوا ءابا كعبس یا هتدوبع نموا اه ربغ هتعص رف هما تاموا ات لا دلو وا ىع وا ۱

 هحرک رهشا ةعبسل دولولا وا انبخ عیسک راصف عابسلا م لما نم وا ءابآ عر را

  مهفنم تیعب را هقیقد نکل ردموسم هلت رابع ءابآ ةعبرا یلاوا هدرلهخس عیچ 1
 ةعبس هلعح اذا هعبس لاقي رد هنسانعم قلق یدب یهنسن رب ( عیبستلا ) یدلوآ ا

 اذ هلعح اذا هعیس لاقب رد هنسانعم كلا یهشوک یدب و یلنکر ید یهنسن رو |

 تار عبس هلسغ اذا ءانالا عبس لاقب ردهنسانعم قماقی هعفد یدب و ناکرا ةعبس

 رجا كاطعایا كل هللا عبس لاقب ردهنسانعم كمریو تاق یدب دوخای هرک یدیو



۳۸۰ 

 قلا نالوا ثلا جوزرب نالوا لوا درف یدعث ردشب تلاو جوا یثورب لوا درفو
 عج هلباترد نالوا یا جوز جوا نالوا یثدرف كلذک رولوا یدب هدقدلواعج هللا |

 رولوایدب هدقدلوا عج هلا شبنالواثلاثدرف ییانالوالوا حوزو رولوا یدب هدقدل وا

 هدقدلوامقج رولوا ترد جوز هادتاو جوا درف ءادتا هروک هنغب دلواددع دحاوو ۱

 رولواددع ید هدقدل وا eG بولوا عغش جواورو ترد هدد كلذك رولوا ید ٍ

 1 ( ةعبسلا) یپنا رد صاوخ بحاص نیبفورطا دنعو ردلماک ددع یدب ندرلتهحو

 ۱ عبسلا ةريثك یا هعیسم ضرا لاق روند هر. قوج یروناج یک ر هدننزو هلح ی

 | ریهاشم ردعصومر هدنلو هقر ) عابسلا یداو ( ردعطوم ر ) عابسلا تا (

  تنوناخ مانعرو تنب *اعسا نکردیک نداروا قیرطلا بسح طساق نب لئاو ندیرع |
 دصقف هنللص و هلغل وا اهن و كت هداننا لوا و انعر هدنناذ بوبارعوا هنب رداح

 ۱ یجبساكسدا رلنا دب فک ندنب ۳ بویلنا عانتما هرو هدقدل وا هدیه كجا

 | رویم روکهسکرب یریغندنس هدارو راکنیالئاو یدند مر عاج یمرلر وناج یش رب ینعب

 قرط نامه هلغلوایمسا كنب رللغواكنهر ومرات وب رکمیدلیا ادنویدرمآ,عبنم ای دننا ای
| 

 یداوالا اذهیرداام هدکدروکییفیکوب لئاورلیدلک بودباروهظ هلتعرس غيت لاد فرط
 هدننزو هييرغ ( ةبعبسلا ) یدنلواقالطا عابسلا ىداو هباروا دعبنم هلکیدعابسلا |
 ردنا ددع شع ند دادعا تتار ) نوعبسلا ( ردندآ وصر هدند روب ریون ۱

 ردن دنيث دح نوعبس نب هللا دبعو رد روهشم "یرقم لصالا یکم نوعبس نب دو
 بینم روهشم رعاشندنفرط هلودلافیس ردبدآ هبرقرب هدنساضفبلح ( نیعبس ) |

 عنصومرب هدندالب صیق هلبص كناب ( ناعبسلا ) یدیشغلوا هبحوت هن اکلام هحورب
 نب عابسو دیز نب عابسو تبان عابس ردنداعا هدننزو باتک ( عابس ) عدیدآ
 سیفن عیبسو بطاحن عیبس ردندامسا هدننزو رییز ( عیبس ) ردن دیتا هطفرع

 بلبح ن هعیلسو ثراحن هعیبس رد داسن ءاعساهدنن زو نهج ) هعیلس ( رد دناصقا

 رد دنغل مس وص هودهدرلنا هک یک عبرو سجن ردن رابع ندکمروتک هب وص نوک ید

 ندّو رحید هک اا روس. هدنن زو ریما ) عیبسلاو ( هلیمط كنيس( عبسلا (

 عیبس ردنداعسا عیبسو ةعبسنم اء رح یا هعیلسو هلام عبس ذخا لاق ردبعسا دورحر

 ) عبسلا ( رد رلب وسن« هیاروارلثدحع ےن هکرذیدا هل عر هدهف وکو ردیدنا یعیدسلا

 رد هنسانعمقلآ یفرب هدیدب كنب رللام لوق ىلع قلوا یسجدب كتعاججرب هدننزو عبط
 ىج ربو مهلا وما عبس ذخاوا مهعباس ناک اذا ثلاثلاو یناثلابابلانماعبس موقلاعیس لاقب
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 یو ودر و هوس و بوت سر سس ۱

 . نویقر دروقر ءاکاز کیا زنا مانغ یعرنابوح رب هدنماکنه مالسلاو ةولصااهیلع | "

 هرکصن دقد ردقار كرهیلبا مادقا بوشود هنس هسکا نابوح یدلیا را رف بواق ا

 . اکب ینویق قحهلوا مهمعط وبشا یدمش نسهچرک بونلوا هحوتم هنابوج دروقلوا || "
 هرلنا هدعبسلاموب یقحلوا نابوج هرلنا یریغ ندنب اب نکل كدلیا ذخا بویمردب " 
 | رایدلیا هجون هنوک هجنرب هدنریسفت كنوب ثیدحلها ردقحهلوا یاحو بحاص مک ا

 نکلرولوا عجار دنس انعم همايقلاموب عبسلا موب هلغلوا یمسارمشح عنصومعبس یاب ال "

 یفحهلوا یعاركيئذهدنمابق موباربز ردبا درلوق یریغعاراهل نوکیال موب یهیحوت و
 جروجره كحهداوهطهدنامز رخآ دارم ندرومموبهکرایدید رلضهبوردکد روصتم || "

 ندنسشاومو باود هلکعشود هندبقئابو ناجسکره هکردهماع تافالتخاو دادشو |

 هلوا هبهنو هضرع هنسنح عابس هلغلاق بیسم رسناب وج رلي وس نیفلوا لغتشم ۱1

 صوصخم هراب رع هدنیلهاج نامز عبسلا موب هکرلیدبد راضعبو ردنراشا هنبراقح | "

 یرلیشاوم هل رللوا قرغتسمو لوغشم هبعلو وهل یعوجم هدنا هکی دا دبع مو با
 كناب روب زم ظنفلو یدبا راروشبربک هرلنویق مجارمالب رادروق ندنفیدلاف بیس |
 قالطا عبس نم یدحا هتلاحو مما واتدشو ولتنم تیاغب رلیرعو ردبورم هد هلی |
 هیلع فسوب ترضح دوخاب ند هلل یدب نالوا لزا هنموق داع هکاب وک راردبا |

 نانآ هنمو حراشلالاق راردا هبانک ندندشو طحت هنس یدب نالوا هدننامز مالسلا | 1

 خافتم دیدش مایا عبس یدحا لاقف هلسم نع لج مع هلا یطر سابع

 تارى نما سانلا ىلع + شباق هللاو سانلا فاخا فیکو * ویشا كقد زرفو

 رد نیا عبس هلا تاوس عبس یداص ندئنیعمس هلیس هیش هیش عقاو هد * ديلا

 دیفحو دجا ونغواو ميهاربان لېسو لهسنب دم نب رکبو بهو نب ىلع ن نسحو | "
 هلبنوکتسو یصلو یض كنابو یضف كنيس ( عبسلا ) زدزاادض نوفا ا 8

 ابسو هدننزو سافا رولک عبسا یعجج هنسانعم سرتفم ناوبح روند هروناج یجترب ||"
 هنسانعم هویل هلع كناب رونید هعیس هنالسرا یشید هصاخ و هک تای رولک ۱ ۲ ۱

 ر دندنسانعم دوهعم ددع قالا حش هروناج یجرپ هروک هنناب هدراصب كفلؤم 8

 حبس هرلنا هلغلوا لماک هدنوق ید راروناج لوا یک ینیدلوا لماک ددع ید ارز ۱ ۱

 دادعالا نیب هکربد ججرتم ردزئاج خد یرلهکرح كناب نوعا رییغتو یدنلوا قالطا
 نودکناردقوب 2 دادعا عنو نالوا دوجوم هدنا اریز رداماکو مان عبس ددع

 یا .سنح هکای وک بوما لصو هدقدلشب هرکس ه رکصتدیدب هددادعت رلب زرع 8

 یتروص كنلاکو راردبا ریبعت هینامواو اکا نوب وح هکر رد لاخدا واو هل رابتعا
 وب ههبس ددع رولوا درغلا عم جوزایو رولوا درفایو جوزا ددع هلججزا هکردوب 11

 ..رديتلا تل حوزو ترد یا حوزو ییا لوا جوز ارز ندنمتزیفوض تنیس ۲
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 بو روح هتم ندتم یرل هود ( میوزتلا ) تویکنعلا یا تببلا نع عوزلاو ِ

 | بوروپس راکزور و ةهحو ةهجو الق اذا لبالا عوز لاقب ردهنسانعم كمردنود |
 هیارا رب یرافلتوا نوعا قزوت بودیغاط هدنفلارا .رایدنزوت ینیدروجوا هیاوه :
 ةارذ نيب هایا اه رفتل هتعچ اذا :تبثلا را تعوز لاق ردهنسانعم قلیوط ۶

 اذا ةأرملا عنهز لاقب ردهنسانعم كليا نییزت یفوناخ هدننزو هحرحد ( ةعنحرلا)
 لاق ردهنیساتعم قفل رمضاح بوتيك یسابل رب هدننزو ج رحدت ( عنهزتلا )

 یاعتهنوعب نج ایهتو سلتاذا لجرلا عنهزت
 یک هلیعف البلق و هلیئوکس كناب و یصف كنيس ( ةعیسلا ) ( نیسلآ لسق 3 1

 ةو عبسو لاجر ةهعس لقب ردزساه توم ردص وصخ ه رک ذه ردیعما, لددع

 ردیعج كعباس هعبس هلا هه ارز رلیدلیا راکنا یناوا هاب هعق كناب رلنعمب

 ذخا هعبس ینالف عب « ةعبس ذخبا هذخا » لاثمالا نمو یک بتاک و هتک رایدید
 یو سد دارنا مدعو ىفارصنا كنظغل ةع س o ییذنا خا یک ردا

OP ۳اف یفخ هدعب هلص كتاب ردهعمس یلصا رل شعر رلیدلرا به ۳ ده  

 1 نالنرا یشید ارز روند هب لس را ینید هردو هعبس و نیل دید یدلوا ناکسا

 ۱۳ تیاقب قاخت یدناهیک راو داراب کرا ددا رازقعت و رولوا كا و
 یراقایا و ینرللا بولوا راتفرک هنسهحعب هنرمصع هاشدا تیرفترب 1 ریک.لد
 هلا ليم هنسفلوا بیذعتو ذخا تن آ دعب نم یدیشلیا بلبم هرکتزدکدلیا عطق

 | ردغاصم و ذخا هدنو سب رلیدید هعیس باذع هنذعال و هعمس دحا هذخا

 انا ی ااا ءاه هلتس هدارا لیلدت و رینتحت یددا عجس ی رسا روغ لوفله

 ردکعد یدلیاذخا یک یذخا كمدآ یدب هلغل وا دوهعع ددعدام ندعمس هدارو دوای

 هکر دظتفل رپ ( ةعبس نو )رو هنن رلتلع 9 تبلع نموا فرصنم ریغو 7

 E ةعبس نالو مهرد ةئام هنم تال و رولوا ا 4 ٤

 0 سر هلا ر عیسو ردندیعباد ةعسن نادوحولیقاث.هعمس نزواهنم ةرمشع لک نا

 ً هلغلوا ویق یدب هدنا ردعض ومر هدب هل رک هلا سدقو ر ددا هب رقر هدننب نیع

 9 ثتندلا هنمو روئلوا قالطا هعلص وه 0 تماسق هاک سو عیسو یدشلوا روس ,

 نوکبال مو بئذلا لوق اذه لع رب 9 رکود 9 دما قلا مو ايل )نم یا ] مہا م و اھل ن»

 | عارالبلرتتنیح نتفلادنع اهلنمدا راوا همابقلاموب ايعارنوکیال باذلا وي ريغ عار ھل
 ةيله الا مهلدرع عیسلا موبوا ارب درفنم وهذا ایعار اهل عبسلا لمجف عایسال ةبیم

 عارا ]رد و یمامدیدجوبشا ءابلایطبیورو "یئ لکں ع مهوهلب هیف نولغتشب او اک
 هيلا تفتلاف هنم اهذقنتسا یتح یعا E ةاش اهنم ذخاف نئذلا اهیلع ادع 9
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 م ا اب م ص وسط ت وما م سس ت م هم ا سس

 روس ( عومزلا ) روید هانش و تعرس نالوا زارا هد شرا ر ردعا شش ۱

 عام نیب لوح میس یا عومز لحر لاق رونید هبدآ لو و میرس «دننزو

 یرلهعمز نوحا ك٤ا زسرواب ینزبا هدقدشلقب هننا دوخای نوجغیدلوا ردرکس |[

 رونید هناشوط ایکبسو ٹسج كب عومز لوقیع یدنلوا قالطا هلکعروب هرزوا |
 هلناصف ( ناعمزلا ) ةطيشنلا ةعيرسلاوا اهودع براقت تناك اذا عومز بنرا لاقب _ 19

 اذا ثلاملا بابلانم اناعمز بن دالا تعمز لاق ردهنسانعم كلبا كلكباج ناشوط

 اذا عمز لاقب رولوا دض /هلفلوا هنسانعم كروب هتسهآ و یا و عرسا و فخ |
 ردلکد رهاظ یید هلغلواقلطم ینا یانعم یسهرابع یاضعتقم كفلوم ائيطب یشم
 ترمشابم و مزع یی هلبلف تیعج هصوصخ رب هلی رک كەز ( عامزالا )

 ابا تعزع هلینهح میت ینذافا بویلبا عوحر هوجولا نم اهحو دوخاب كلا |
 بوی راومه ثابت و هیلع توا تعجایا هیلع و مالا تعمزا لوقت ردهنسانعم

 عمزالاقم ردهنحانعم كما روهظ كوب ثولب قرهلوا ولتا و وايو ندنضعب یشعب
 كنب رالوق هعصا و عب نم لضفا اهضعب ةقرغتم عطق لب هلکبشعلا وتسپ مل اذآتبنلا
 تمظع اذا الا تعمزا لاق ردهنسانعم كموب بورابق یرلهکود كحهتب مقلاص |

 ينعم هیلعو مالا تعمز لوقت ردفدار ادلوا, یانعم هلبا عامزا ( عیمزناا ) اینعمز _
 (ةعمرلا) تعمز اذاةقانلاتعمز لاقب ردهنسانعم تكمروشود یرواب مات و تعمزا

 نالواقرهقلاق هرزوایرلهعمز نیفرط هکرونید هکلیا عاج هنوکرب هدننزو هثدح
 عالکلا یذ هدننزو ذفنق ( عجز ) رولوا صوص هاود سپ ردنرابع ندعاچچ
 هود بکار هلنوکس كنواو و یصف كناز (*عوزلا ) ردهلیبق رب بعشنم ندنسهلیبق

 عوزب ریعبلا عاز لاق ردهنسانعم قعانبوا بوکلس ینرالوب نوحا كعرو کپ

 لاش ردهدسانعم تکا هفرطر یهنسن رب و ریسلا ف دیزل همامزب هکرح اذا عوژ

 بوکج یرغوط هیدنک هلیلا یهنسن ر و ةعطق هل هعطق اذا میطبلا نم ةعوز "

 لئاز تا ندریکس و هفکب هبذتحا اذا هیشو دیرثلا عاز لاق ردهنسانعم كمروتک

 هدننزو هعاس ( ةعازلا ) بصعلا نع لاز اذا هی عاز لاقب ردهنسانعم قلوا

 ردعج یک هداقو هداس و و طرش یا هعاژ مه لاق روند هنب رلطباض 1

 قلرباچشتوط زوب هفعروق هلع كناز ( ةعوزلا ) ردندنسانعم كالاچ و تسج
 فیفخوالا-وتسج و یک هزق رونید هتسهجراب تاو یک هعمل رونید هنسهچ راب

 ردیعسا كنواخ رب هدننزو عون ( عوز ) رد عوز یسشنح عج رونید همدآ حورلا _
 عو رلا عفدالوقت روند هکجمروا هدننزو درمص ( عوزلاو ( هلرعص كناز ( عورلا ) 3

 ۱ هرزوا یرلهعمز هک ایوک | روند هناش وط ناناقیص قیص رل دا نا درکس و 1

 1 4 عاز لاقب رد: سادعم یسک میاد ۳ ندزورف و ندنواق و هفطع اذا "یشلا عاز
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 | ییمص هشيا رب هسک رب هکرونید هتلاح هیبش هکغرتد لوش و روند هنیوص لیس
 هبشوهو مەز هباصا لاقب رولوا ضراع ندطاشن دوخاپ ندهشیدنا هليا متع ا

 كنغوبجهعصآ و سمالا ف همزعدنع طاشنلاوانوخانم یتعی ناسنالا ذخأت ةدعرلا ,
 لاق رونلوا ریبعت زوک هکرونید هرلموکود ندبا روهظ هدنرلرب قجغوط مقلاص

 . روند ههدایز نالوا هدقمرب و هدیقانع جراخ ف نوکت نیا یا مرکلا عمز تدب ۱
 بوالتشهدب ندهنست رو ةهدایز یا عمز هبیصا ق لا ردقلوا قمر قلا ف

 | Agr) EGA 3 فاخ ههنم شهد اذا وا ا تالا نم اعمز هنم عهز لاش ردهتسانعم ك۲ قوخ
 همدا هدیاژ یعمر هدننززو رچا ( عمزالا ) رک ناکا یک عامز رولوا سا جزو

 روند هرکنم و میظع ما و هبهیهاد و عبصالا ةدناز یا عهزا لحر لاش رونید
 فتک ( عملا ) رولک عمازا ىج ركنملا سمالا و ةيهدلا یا مهزالا هباصا لاق ١

 دوخای تكمهشیا هتسیدنک نامه هدقدلوا ناننصغ کروند همدآ لوش هدننزو

 عمدلاوا لوبلا هقبس بضغاذا عمز لحر لاقب رولوا ضراع قحا شاب ندنرازوک /

 اعمز تیأر لوق نلوا یسهنکیا هکرونید ه یرآ عون رب هدننزو رکس ( عمزلا )
 نغرد كاج هشيا رب هرو هب تعیبط نازک و لیتو 44و اال ازونز ی

 قلتوا هدننزو هفرغ ( ةعمزلا ) ةحاصلل فخمال ناك اذا عمز لحر لاش هوا
 . هملط ( ةعمزلا ) ةعطق یا تبثلا نم ةعمز اف ضرا لاق روید هتسهجرات

 *هحا هک ك دبع یرلردا رب و تهدوس نیم وا ما رد هد ژاب ز لاک رح 9 هدسزو ۱

 | هکردیفدارعو هدننزو هعامر ( ةعامزلا ) امنع هللایضر ردیععا یرلردب ردندهباصع
 (یععزلا) روید هرب قاتیوا و قشموب یرلکدید قیهدلفب هدنسهب كفحوج هزات
 كاج و سدسخ یا یعمز لحر لاش روند هتک ات و سسح هدنژو ع

 تیاغبو بضغلا عبرس یایعمز لحر لاقب رونید همدا برش زبت نالوا روایراط

 هدننزو ریما ( عیمزلا,) ةيهاد یا یع.ز لحر لافشب رونید همدآ رایعو ریز
 رود هریلد و ردا لوش و عير سیا عب ەز لح رل ی روند دمدآ ال و تسح

 عوحر الصا ندنآ بودیا دلج و تبا هدک دلیا ترشایم و مزع هصوسخ رب
 یربدن و یر و یتلبال م مالا عمزب عامه یا عیمز لحر لاقب هیابا فارصنا و

 1 هدنزو : ام رک رولک ءاعمز یعج رومالا ىلع مدقم یارلا درح یا عیمز ناق

  باصسعامزو رومالا ىلع مادقا ىارلا ةدايح هيف كلذك هيلع عءزادق سا نم یال
 | روند هکلتا ذوفن هللا مادقاو مع هشیارب هدننزو لبح عمزو هدنرلنزو باتکو

 ۱ عومز هدننزو باصم عامزو هیلع موزع و مالا ىف ءادصم یا عامزو عامز هل ل
۰ 
 ندا

۱ 



A 
 ی ا اک یاو دوا بد

 . ندنظفلقبقاعز روند هننرلپرواپ كنشوق تيلککارعف تباز ( میقافرا اسان

 . رلزوسدب همان اماد هدننزو طار ظرس هلرسک كمال و كياز ( عابنلزلا ) ردولقم ["

 (علزلا) مالکلابیردنمیا عابنلزآ لجرآ لاقب روند هیسک نالوا ردا ضرعت هلا |
 ۸ ناب زونسد ,ةغالتح نالوا هدنزوب هلا و هدبابیط و هدنزوب كغايا هلنیتعف |

 و رود هعالثح نالوا هدنسیرد كند اقللعم لوقلع رولوا ندقغوص و ندکءرو

 . ققبشت اذا عبارلا الار | اعلز هفکو همدق علز لاقب رولوا ردصم هدانعم و و
 ۱ Î رحتعلزلاقب ردهنسانعم قغزآ هراب و دلإلا رطفت وهوا اب رهاظ
 ۱ ةدسافهحارحیا ءع ز هب لاق روند ۵هراپ شاوا هایت بودن زآ رزاصف ( ةعل لا )

iهعاز لاق رد هتسانعم قعاف یهنسن ر هلا هرابود و هعدخ هدنئزو عنم ( ملزلا )  

 علز لاق رد هنسانعم قْحای دادن آ یعایا و لتح ی هبلتسا اذا ثلاثلا بابلا نم اعلز

 1 هلا هعدخ و كنر ید و هدننزو عاردزا ( عالدزالا ) اهقرحا اذا راشلب هلحر
 1 كنو یک رب و لتخ ىف هبلتسا اذا "یثلا عردزا لاش ردهنسانعم" قعاق یی هنسل رو ۱

 هدننزو لقیض ( ملی زلا ) هعطتقا اذا هقح لاقب رد هنسسانعم كسک یتقح | "
 رح لحاس علیزو ردقح هلوا یرلکدید یش اب نالي رزم هنفجوب رطاق عون رب ۱

 ی یرلهکوا هدننزو رهوح ( علوزلا ) ردیدآ هدلب ر هدهشیح

 یسیرد كننابط هدننزو مظعم ( علزملا ) باقعالا ققشتم یا علوز لحر لاش
 ۱ ( ملزنل ( همدق داحرشقنادق ها علم, لحر لاقب روند همدآ ش لیوص ندا ۳

 [ اذا همدق دلج ملزت لاقب رد هنسانعم قمالتح بولیراب یسیرد كغايا هدنزو لعفت

 نوحا قلآ یدنک هدنکوص هسک ر هبرسک كنممه ( عالزالا ) سکتو قفشت ۲

 * شی هعمطا اذا هعلزا لاق ردهنسانعم كلتا عامطا و صیرح هب هنس رب یعدا را :
 ا واج ولت ر لامخ کرو رقم یه هجرت لو هلناصف ( ةعمزلا ) هنخاب

 | دناز رب هیبش هنبراقنرط یجکو نوبق لوقیع رولوا هدنرهسکا كنرافنرط | ر
 | زونبو هکایوک رولوا هناد رمشیکیا هدنراقایا ره بولوا هدنراهعکلیب هکرد هنسن

 | كنبرلقايا تناشوط و تنوهآ و كنويق یأر ىلع و یک شوا قلخ ندنسهجراب 8
 هل رسک كباز رولک عامز یعملا مجبو عمز یعج رونید هرایوت ناقراص هدنرلهسکا

 هب یدنق [ نالوا نود ندهبعش لوقیلع روند هنسدنق آ وص نالوا ندکسکوو

 تسکوب كحوک نابلوا یبرق لیس هعمز دوحای رولوا نود ندعلت هبعش و رونید

 هلندتحف ( عمزلا ) رولک عامزا یعجب رونید هرب یلقاروئوا دوخای روند هبیدنقآ

 ةريغص لئاسم یا عمز ایف ضرا لاقب روتبد هنیرایدنقآ وص قچهراط و تكجوک
 تنهباد و ساشلا لاذر یا عملا نم وه لاق روتید هسان لاذرا و هلغسو هقیض

 | فیعضو رونید هرابوت ناقراص هرزوا یراقویط ندنفرط هسکا یرقوب ندننرف |
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 همن تملک ا هدننزو ةف رغ ( ةعرزلا ) داصحا مايا اهیف رتانتب اع ةلیعسلا

 | ( عبرز ) ردیدآ لحرر هعرزو یضرا اب عر زا ةعرز یتطعا لوقت رونید
 | ياسا هدننزو نافع ( ناعرز ) هدننزو نابصم ( ناعرز ) هدنزو ربب ز
 ۱ ( عارز) ردینبم اکا قالطا عراز دالواهبالک رددآ .تكبلک رب (عراز ) ردندلاجر

 هللا هجر یرب رف ماما عارز نب یکم ن د ردندلاجر ؛یاسا هدننزو بارغ

 . ۰ ناعورزلا ) ردشلبا تیاور یراخ مس ردب راخم ماما ؛یوار هک ندرت

 ( فعر زلا ) رد رلهسک مان بعك نب كلام هللا دعس نب بمک ندنتعاج پمک یب
 | هککا نکاو كحهکا نکا ردناج هلاکرحو هلنوکس كنارو یال تاکرح كناز
 | ( عارزالا ) هيف عرزب عضوم یا ةعرز ضرالاقام لاق روند ه رب قجهلوا علاص

 غرزلا عرزا لاقت زدهنسانعم قمازوا ب وروس سو یو نکا هل رسک كنه زمه

 ردقلوا یحاصنیکا دارع هک ردهنسانعم قلوا نکع كکا نیک ا هیسکربو لاط اذا

 كريجكا «دشنزو هلعافم ( ةعرازلا ) عرزلا مهنکما اذا سانلا عرزا لاقي

  للیشیا یرغنآ بورب و مخو الرت یر الثع هکر دهنسانعم كلتا .هلماعم هلیهحو
 ۱ امج رخام ضعبب ضرالایلع هلماع اذا هعراز لاقب یک تکرش ؛هلماعم نالوا هلیهحو
 بول آ هبه رکو ی E CL رذبلا نوکی و

 | كناز ( هعرز وبا ) عرمست اذا ملا ىلا عرزت لاش رد هنسانعم قعش وق

 هد رق ندعرهش هلیحف كياز ( عزاعزلا ) رد روهشم تدحر قشد هلی

 5۱ ند هد نع ز روشلوا قالطا ه رهد تادتشو نح ع زاعزو ردیدآ هدلب 2

 هلرلز ( هعرع لا ) هدئادش یا رهدلا عزاعز مب تلزن لاقب رد ذوخأم

 لوق یلع رد هنسانعم قءالغ را ب وصرص یتسهلوقم جاغا راک زور هدشزو
 اذا اهوحم و رصشلا جب رلا تعزعز لاقب رد هنسانعم قمالغرا a اقلطم

 ( عارعزلاو ناعرعزلاو ) هدننزو دفدف ( عرعزلا ) ديدش كب رح لکوا
 ییهنسن یفیدنقوط هکر ونید هل لوش هد زو طبالع ( عزاعزلاو ) هلبصف كرل

 | عرعرتتناک اذا عزاعزو عارعزو ناعرعزو عرعز جبر لاقب هلوا رالغرا بوصربع

 | 4فیا عرعز ریس لافب رونید هشیوروب قرهنالغرا هفرط ییا عرعزو ءایشالا
 | یک ایرد هکرونید هرکسع قوج یسیراوس هلیهف كناز ( ةعازعزلا ) هلرصت
 ۱ مما ( عزعزلا ) لیخا ةريثكلا یا هعارعز ةبيتک لاش رلردیک قرهنفلاخ

 1 ا قغالغرا ( عزعزتلا ) نوجایکیدهرتد رونید هبهذولاب هلپسهبن لوعفم

 | ( عاقزلاو ) هلیئوکس كفاق و یصف كناز ( عقزلا ) كرحع اذا يملا عرعرت لا
 ۱ اعافز و اعقز رابلا عقز لاقب ردهنسانعم قمروصوا هللدش كب راج هلی كئاز

 1 e ردهتسانعم تكفوا سورخ و نوکیام دشا طرمط اذا ثلاثلا بابلا نم
aa, v1 ae 
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 هفناط رح لوقیلعكئاطیش رب هدننزو "هرهوح ( ةعبو لا ( رد ر زا دودا ند هعبوز

 كلرلراک زور فلتخم هک هراکزور نانلوا ریبعت هغرصق ردبسا كنب راس ر رب كنس |

 هکر دندنهجوب قالطا هعبوز رفجبوغآ هباوه یکدوع قرهبرو بوئود هلیمداصت ||
 ره وج ( عبوزلا ) رارید ید هعبوز ما اکاو راربد رد راودرام ناطیشر هدنآ |

 هدننغ) هلرک یرهوح رد هلا هلمهم ءار نامه وب نکلرونید همدآ رد وّكب هدننزو

 ةعبوز هثسا ىلع ه اعکربت ةرع ان یمه نمو وبشا كن هور یکی دليا داهشتسا كرکو |

 ان نمهنم ٭ هع تیاور لصا ارز ردشل؛اشپ وشتوفیهدن روطشم « اعبوزو

 ردهلبلاها ك رلار هک ردقنواهاعبورو ةعبورهتسایلعهاعکربت ةرعانصایموهاعلعلتامظع |

 یسهلوقمشوپابوكنهمج هل سکكناز(فعابن زلا)ردیلهدلحو رب هب رسک كناز (عابنز)
 بونجوک هیسکرب هدننزو لعفن (عبزتلا)ردقج هلوا ینورب هکرونبدهنح واكنیباققایا | "

 هدي ع بودبا قلیوخدو هلظیغتاذا نالفلعبزت لاقیردهنس انعم كلبا ادیقلنغراط |
 یرغوط الصاو هقلخ ءاسو دیرعاذا لحرلا عبرت لاش رد هنس انعم قءروق اغوغو 1

 لاقی رد هنسانعم قلوا ردبا هدرزآ هللا رلژوس رازالدویذوم یساناماد بویلتوس |
 عاج *دننزو عدر ( عدزلا ) مقتسب ملو یذولا مالكلا ىلع ماد اذا لج رلا عبزت
 ( عدزملا ) اهعماج اذا ثل اثلا بابلا نم اعدز ةيراج لا عدز لاقب رد هنس انعم كما ۱

 لحر لاق روند همدآ راذکراک كلشیاو كالاجو تسح هدکمروک شبا هدننزو ربثم ۳

 ردیسا هونک نب دیز نیا هدنزو رفعح ( عب رز ) مالاف ضام عیرس یا عدم ۳1
 مارزلاش رونلواریبعتكک نیک هکر د هنسانعم قمجاص مخ هبال رت هدنن زو عرف ) عرزلا

 هعرزلاقب رد هنسانعمتكمروت تابنو رذبلاو بحلاح رطاذا ثلاثلا بابلانم اعزز لج رلا

 هدر, كیدنیسردشن بوربدکوابوربواءووشن یلاعتقحهغجوجراب عو هتینایاهلا
 دعب 4لعرزهسلو ناماسو تورتنکیا ریقف_هسکریو هتسانعم هربح رلربد یلاعتهلا هعرز ۱
 رونلوا قالطا هدلو عرزو هنسانعم هحاح دعب الام باصا هلل وهج یان رلرید ةواقش 1

 عارلاق رد عورز یعجج هتسانعم عورزم روند هنیکا شک اودلو یا عرز هل لاق ||
 کا نیکا دوب هل مسک كلادو كنه ( عاردزالا ) هعورزم یا هعرز |
 هدننزو لعتفا یدبا عرنزا یبصا كنوو عرز یەم لجحرلا عردزا لاقب ردهنسانعم |

 ند هروهح یا ن وحا مايتنا هلغلوا ندهروهج هم یازو ند هسوم#* قف رخ ءا
 هلال تاک رح كنارو یحف كجم ( ةعرزملا !) رلیدكیا لادا هلاد نالوا

 نالف ةعرزم هذه لاق روند هالرت هلیخف كلاد و ىم كيم ( عردررااو /
 روند هه شک ا.ه انزوا هيف (هفیرزلا ) هعارز عضوم یا هعردزعو

 ندرلهناد نلیکود نکرج ینیک ا هدشزو تیکس ( عیرزلا ) هنسسانعم هعورنم
 ضرالا ىف EE وهو ریثک عی رز مرا اش روند Sb نب هنس

 ۱۸ ) تلا 7



۳۷ 

 ال مب ر هل سیل لاش یک ییاوج ربخو بوتکء روند هب هنسن شود وریک رولوا
 ال كفلر وک بوکوا هلغو نیکا یخدوب هل رسک كل هرم ( هعارالا ) عوجرم یا
 أ قمت رآ بولو امن ىلالغ كمدآ رب و تکز اذا ةطنلا تعارا لاش رد هنس انعم

 ريخ بولاغوج یرادالوا كنهودو مهماط عار اذا موقلا عارا لاقی ردهتسانعم

 كنار ( عیرلا ) اهدالوا رثکو تمن اذا لبالاتعارا لاقب ردهنسانعم قلوب تکرب و
 هلو قحا نالوا هدنغلارا غاط یکیا لوق ىلع روند هحرا عفن هاصفو یرسک

 | 1 یف مهتبآر لوقت روند هنلوب هرد قحآ نالوا هدغاط دوخای هلو اقلطم یار ىلع

 f ٠ لبجا ىف جرغنملا قب رطلا وا قي رط لكوا عف لكوا ضرالا نم عفنرملاوحو عير

 | رهو رد هعیر یدرفم عفئرم لبج یا عی ر یف اولزت لاقب رونید هغاط كسکوب و
 رونید هب هعموص هلب رسک كنار عیرو روند هب یدنقا ناقا هنهرد ندرب كسکوب

 | لاع لت یا عبر ىف انلزث لوقترونید هکوب وا كسکوبو رونید هنج رب نیجرکوکو
 لوا كئیشره یک عبر هدنزو ناصر ( ناعیرلا ) ردیعما یسرف كعصع نب ورعو

 | بابشلا عی ر بهذ لاقب ردیتلاح یغلناوارفو لضفو یکلروک هکرونید هنبرلادتباو
 | ردیسا لحررب و ردیدآ لبجرب دوای هدلب رب ناعیرو هلضفاو هلوا یا هناعیرو
 | هب یناسنا تعاج شلوا قحلمو مضنم هنب رب یرب هلی رسک كنار ( عي راا )
 | هللا دبع نبا ( عيار ) اوعضنا دق ةماجج يا سانلا نم ةعب ر تاج لاقي رونید
 بارح ( عایرلا ) ردیدآ عصومرب هدننزو بانک ( عایر ) ردندحم هکرد یسقلا

 هنشاب یدنک هیاع دوخای نالوا رروسزبت لوقلع نالوا رربو دوس زین هدننزو

 | ةعيرمسوا ةردلا ةعيرس تناك اذا عاي رم ةقان لاقب رونید هبهقا نالوا رولک بودیک
 قوح یدوس هدننزو هناحر ( ةناعيرلا ( اهن عحر و یعرلاق بهدنوا نما

 أ هدننزو لمفت ( عیرتلا ) نبللا ةربثک تناك اذا ةناعير ةفا لاقب روند هب هتان

 ] قل وا ربععو فقوتو تبلت اذا لحرلا عبرت لاقب رد هنسانعم قهروط بونلکا
 اإ رد هنسانعم قمانیوا هئوا یرب بارس هدلوجو ریحاذا نالف عیرت لاقب رد هنسانعم
 | اذا م وقلا عيرت لاق رد هنسانعم كکرب سانو بهذو ءاج اذآ بارسلا مپ رت لاقب
 ] ياذا لحرلا عارتسا لاقب ردهنسانعم قلوا ريح یخدو ( ةعارتسالا ) اوعقحا

 أ .مسا ( عیرتلا ) اوعمج اذا موقلا عير لاقب رد هنس ادعم كکرب سان ( عي رثلا )

 | لقیصم بویلغاب هلاهدا یتندبامادیکیهثروک هکرونید هسک لوش هلیسهبش لعاف

 | ناهدالاب هسفن غبصب قلزتمیا میرتم لحر لاقب ردبراک هیداب بارعاوو هلواردبا

 | .هدکد لک هبضغ هکرونید هیسک لوش هدننزو ریما ( عیزلا ) (* یازلا لصف *)
 | دوسش ضعب بضغلاق مدمدمیا عبزلحر لاقهلوا ردنا راسک اخو لام اب ییمصخ

 | ایوکرلنویو رولواكید نابنصغ هدهجرد تیابن هلغلواعقاو مومدلا هلبا هلمهءلاد هنب
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 ۱ / ۷ ۳ 2 ناردن ی نەق رد ره. قاهفتنا
 | كالاجو تسجو لدد الوپ ولکروب شتآ هدننزو بارغ ( داوفلا عاورو ) هدننزو |

 ٠ ( ءاعورلا ) ةبكذ ةمهشیا ةعاورود اوفلا ةعاور ةفا لاقب رونلوا قالطا ه هقان
 | تسحو ولکروو لد شتآ تیاغب هک رونبد ه هقاو هغاربصق لوش هدننزو ءارج |

 ۱ ۲ زو رجا ) عو رالا ( دآ ول ةدیدیطا یا ءاعور ةقان و سرق لاق هلوا هدالاحو

  یسرهچنسح بولوا يحاص لاجیونسح تیاغب هکر وند هربلدلوش ( مئارلاو )
 بتم یلخ هد الجو تعاصش دوخاب يليا كنب یرلذدیا اات یرظنمتحالمو
 هلنیتصف ( عو رلا ) هلی كنار ر ولک عورو عاورا ییج روند هرو الد ندا

 هزءاصش هنوک لوا دوخاب هلاجو نسح ندبا باحتا یسان ردعما ندروک ذم یانعم
 نجا یطنم ةراهخو نسح یا عور هبق ناک اذا عئارو عورا لحر لاش رونید

 ردهنسانعمیمردناب هغاییک کرک یریجن دوخای یکعا ( عی ورتلا ) ةعاحش واسانلا |
 اف رک زم ( عاورالا ) ه هاور اذا نعسلب هزبخ عور لاش

 | اهل رجز وهو اهب علعل اذا منغلاب ىعارلا عوزا لاق رد هنسانعم قلرازا ی
 روشلوا افلا ت تسارفو قدص و ذب هک رونید دمدآ لوش هدننزو مظعم ( عورلا )

 "تیار هشامهیسارفو رکفو نظ هلفلوا یحاص میقتسم نهذو میلسرکف ینمب لوا
 فرمصتم هباطح و طبخ یر وییهذالصا بولوا هل بوساماد لوق علوا تدصعو 1

 سست سست

 زن

 باوصلا هلي وا ةسارف قدس هردص ىف قلب ناك اذا عورم لحر لاش هیل وا لا
 هدننزو باثک ( عاب رلاو ) هدنن زو دوعق ( عوب رلاو ) هدننزو عیب عب ( عیب را )

 ۵۶ "یشلا عار لاق رد هندانعم قعرا بوناتکرب هنسنرب هلناصف ) ناعی رلاو ( 1
 | اذا هنع عار لاش رد هنسانعم انا عوحرو دازو ام اذا ایاعب رو اعو رو اعیر ۱

 حب رو تکز اذا هطنا تعار لاقب رد هنسانعم قکوا هرزوا هاوخد نیک او محو
 یک یسرا بولو ان كنس هلوقم مخو نواو ریج روند هنس همرآ تئش ره

 ۱۱ لنت یا عب ر نیجحلا یف 0 رولوا والپ هرصترب یجوآ رب هکرولوا چر شعب و ۳
 ترطا اذا اعیر بارسل ریسلا عي ر لاق رد هنسانعم قمانن وا بارمس ءد هبداپ عب دو

 | كيش ره و عرفب یا هنم عب رب لاقب رولوا یئاپ و یواو هکرد هنسانعم قخروقو ||
 | رکذیس اک رونید ید ناعیر رولوا یلاح یابقاو لضف یکلروک هکرونید هنلوا |
 | هد رزوالا هکر ونبد هنسهدایز نالوا ندنرلکی كهرز ندنباوناكنج عوردلا عبرو |

 | ىحألا عب رو اهیک نم لضفام وهو هعرد عير فذح لاقب روک ردق ءراقمرپ |
 یبحا لوقت ردنرابع ندنحالجاو قیر نسحو تفاطلو ندنمای كنتقو قلتوف1

 | لوءفمییعع ردصم ندنسانعم ع را و هقبر نسحو هثحاس یا ىحألا میر ۱



 نو

 ردها 1 یاب و هو دف وصر ا هن هلیغیب_هدنندب هر هللا هما

 ةدلاو ر مالسلا هيلع ماع ر ف رددآ عتصوم ر هدهکم ) هعرار زاد (

 رهش یعب ندنرلانف ه رونم هند وهش ) عئار ( وک E یدق رم ی رلهدحام

 عاورلا ردندیماسا هدننزو دادش ( عاورلا ) یک عبق ردیعا كلح رب ندنفارطا

 ردرلثد ىرصملا عاورلا ی دجاو یتشخا عاورلا ن ناتیلسو کالا دع ن

 باشت aT هدنررلهدمصت نا مات مور ی هع ر هکر دیمسا نواخر عاورو

 EET هار ) هعوروا ( رد هدنزو بارع و لوق ىلع مدیا ردبا لزرعتو

 زردشلا دورو هل داف و هب یون ترشح فرط هکر د هسکرب ندنس هلمق هنیهح

 وقروق هک رو لوق لک رد هتننیانعم دآوف و بلق هلی كنار ( عو رلا )

 بلقلا داوس هکرون د هب هطقت نالوا هدکر وب د وحان روند هلع قح هلوا ضراع

 سدقلا حور نآ ۱ تدا هشمو رود هب هلقاعو لقعو نهذو روئلوا ریمعد

 [ بلطلاق اولجاو ا هللا اوقناف اهفزر لسکتست تح توم نل اسفننآ یعورف تشن

 سفن رب ندقبالخ س وفن هکیدلیا مابهلا هوهذای هلق منب نیما لپ ربسج ینعی
 نا تع رع 4 ابقع هک دانا لامکتساو اش تا ی ردقم قزر هداسد ملاع هتبلا

 یعرش هحو ه دنصوصخ قازرا بلط بودا اقنا ۳ للاعت قح هدر سس س

 تكعور خرفا ] رخالا ثیددا هو رس هیلبا ت کر حو لع هرزوا یع ي هارو

 لعق كع ور خرفا هدار وب ملا ینعب [ ردا دوق هذه اتص افا ل ردا نم

 رد هنس انعم قمفج یر هاب ند هط روم هكح نیب دحل خارفا رداعافو یضام

 هل وو ردلصف تیاور نام یدلبا تیاور هلیصف كنار یتظفل كع ور رلذععب
 بورقچ كيارطضاو فوخ ندکک روب انعم لصاح رد هنس انعم اشنا هکر ده رابخا
 تیدح فو رولوا كعد لوا هدوسا و نیما ولرد ره نسو نوسیلوا فو لا داز

 عورلا جرخا ىا بئاغلا مالا ةغيصبو منلاب [ كعور خ رفیل ] دايزىلا ةبواعم

 هلو رکا وشام ن رالوق اهنم خرغلا جر حاد دا ةصیملا تخ رفاوو تكعو رنع

 رولوا كعد نوسقچ وقروق ندنجا بولیراپ وف روق هلکد هبوق روق عورهسلوا

 لاخ ندق وخو مه كبلف ېک یولخ ندخرف كن نم بولوا ذوخ ام ندنج ورخ
 نما كنارطضاو فوځ بولوا فشکنم كبلتهروک هنغیدلوا هلعتو ردکعد نوسلوا
 هفت اثعم كبلف فشکزا بیل روت لر هدیک رواوا ك٤د وسلوا لدم مشی اتو

 انعم مزال دوب نماو نکا یامالا ىلع كعور خرفا نولوشو ردشلوا لمعتسم
 كنع هلاینعو هللا ثافاع هکرید مجرم ر ردکیدلوا لابلا نتسطمو نک اسو نیما هلغاوا

 ششم یادت مت 2: کل 3
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۳۹۹ 
 دم سس تیم سم رحم ۰۰۰:

 لوحاذالحرلاعمرت لافب رد هنس انعمكئرتد یدوحودوخاپ قمانبوا لغلغهنوا یر |
 لخوا هلالنص یف مکسش یا هتمطق حەرتي هعد برعلا لوقت هنمو ابضغ دعراوا

 ندلالصو یغ طرف هداروروید هنغلفشاط كیوص هلیعع كناطهمط لصالاق هلرخیف ۱

 ردکع دوق, هنلاح قر هلاج هطلوا هلربح هدنلالصو یغ یدنک هن الف هلغلوا هانک ۱

 قر هلاج هلا ہد راد یدنک هلکلیا لج هنس انعم هرذعو سج ی همط راضعب ۱

 (عونرلا ) ردهنسانعم قغادلخ مهر یخد هدنسیکیا رولوا كعد هلبارت بویلشو |
 لاقي رد هنس انعم قلوا با یبو هدرعژب بولیزوب ینول كن هنسنرب هدننزو عوکر |
 لاقب رد هنسانعم اک نیس هلا یشاب راوط و رع و لبذو ریغت اذالاثلابابلانماعونرهنولمنر |

 بعل اذا نالف منرلاقی ردهنسانم كلبابعلواهسآرب باب ذلا تدرطاذا ةبادلاتعنر

 هدننزوهلحم ( ةعنرملا ) نوبعالیا نوعنارمهلاقبرد هنس انعم بعال ( عنارلا )
 لاق هنموردهنسانعمراسد و انغ ولاح تعسوو روندهدایرفو و رغ نالواهدنغلارا بعل

 تورث تروع واته البو قجر ینعب یشعف ةعئرم ىف تعقو ت رثا اذا ءاشمحلل |
 هلاح هافر هرزوا لاک هک رل ردبا داربا یروزم مالک اکا هسلوا لثا هراسیو
 لکلةعن رملا ف ناهاضیا لثلاهنءو ردکعد هلاافصو شيع هرزوا هاولد كدلوا رهظم

 ندیارشو ماعطو دیصو روند هرازغ مو هور هعنرعو ینغیا هةعنقم موف
 عج كسان نوجا تالاح والثم تموصخو كنجو روند ههعطقر و هکولب رب

 عنر لاق رد هنسانعم قفابوا یتشاب هسکر ( عینرقلا ) روید هلح یرلقحهلوا |

 قغروق ندهنسسنرب هلیوکسس كواوو یحف كنار ( عورلا ) هکرح اذا هسأر
 عور, هنم عار لاقب رونلوا ریبعت كکروا بویلکلب بلق ندنوب هکرد هنسانعم
 ر ف ع وزو ردیدآ هدلب رب هدنب رق ې هدا عورو .عزف اذا اعور |
 ةلغاد ر یا یدا وف ام عار هب رش هذه لوق ردلمعت سم هنسانعم قم وغوص ۱

 ردمزال قلوا لئاز یک ینیدقروق ینرارح قل زسوص كيلق هکربد ح راش یعور
 اذا هعار لاش هنسانعم قع روق رولوا یدعتم عورو راد د:سهدام عبرو دوحای 1

 اذا االف عار لاق رد هنسانعم كءرونک هك هنسن ع ویطمر یی هسکو و هع فا

 تن یا داف اذا اذک یدبق عار لوس رد هما قاوا رارف ر و تاتو ها ۲ ح

 ردهنسانعم ققروق هدرانوب هدننزو لعفن ( عورتلاو ) هدننزو لاعتف( عایترالا )

 رولوایساو ردهرم ءانب هدننزو هنسور ( فعورلا ) عار یەم عورتو هن عانرا لا 1

 بج نالوا هدنسهرهج بوبحو هعزف یا هعور هيف لاش روند هوقروق *

 ةعور ههحوف لاقب رونلوا ریبعت نآ هک روند هنسحمال تحالمو نسح بو اا
 هعرفا اذا هعور لاقي رد هنسانعم ققفروق ( می ورتلا ) لاجلا نم ةصم یا 19

 عیرب و عورب "یشلا عار لاق ردهتسانعء كلیا عوجر هلسیعخ كنار ( عاورا )
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۳۹۸ 

 نالیکا بوک هرب یثاب اقاطم ( مکارلا ) ہ رهظ نئمطب یتحوا هینبکر هانحار

 هدننزو دادش ( عاکرلا ) هسأر ضفاخ یا عكار وه لاقب رونید همش

 | نی رد هدنن ز و هفرغ ( ةعكرلا ) ردیسا یسرف كسابع نب دیز ندکامسونب
 ( ناعمرلا ) ةوهن یا ضرالا نم ةعكر یف عقو لاقب روند هرب روقج یک هرد
 | هقنا عمر لاقب ر ولوا ندقلنغراط هکرد هنسانعم قمانب وا ینورب كمدآرب هتاف

 ردهتسانعم كلا تراشا هللا لاو بضغلانم ینعب رح اذا ثلاثلا بابلانم اناعمر
 | هتدلو اذا يصلاب تعمر لاقب رد هنسانعم قمروغوطو اموا اذا هيد عمر لاقب

 رد هتسانع« تكنکلسو تلاساذا ءاکبلاب هنیع تعمر لاش ردهنسانعم تكکود یشلپ زوکو

 عءر لاق رد هنسانعع كم روب هلتعرس ناعمرو عءرو هضقنا اذا هند عهر لاقب

 | روند هود هلیس هی هغل ایم ( ةعامرلا ) اعبي مس راس اذا اناعمرو اعمر نالف
 هکر وند هغشم ول نانلوا ریبعت قی هداقس هدنرلشاب هلراقفح وح و ردهنسانعم تسا

 | رردلاق هاک بوک ا هرب هک ی یتشاب ( عمارلا ) رد هنسانعم خوفا راتب وا ب ونادلق

 ۱ بارغ ( عامر ) هعفرب مث هسأر یطاطب یا اعمار هتبأر لوقت روند هیشک نالوا

 كنهسک نکحوص ندي وق هک روید ةو لوشو رددآ عومرب هدنن زو

 عمر لاق روقبلا یسیدنک ندکمکح وص ب ولوا ضراع دنهفرآ ندکدیک |,

 ضر هنیدناز مل ىع هنن رظب كنعسق تروعو عامرلا هباصا اذا لوهحا ىلع قاسلا

 | روند هنتسهطراع قلی راصو ربغت نالوا ضراع هنسهرهج ندکلیا تباصا

 | بیصب ءاد نم ةأرلا هجو ف ریفتو رارفصا وه و عامرلا اههحو ىف رهن لاقب
 هد انعم ویو روند هب هروک ذم هنصراع يک عاعر یخدوب هلتیتعف ( عمرلا ) اهرظب

 ( عیعرتلا ) عامرلا اییاصا اذا عبارلا بابلانم اعمر ةأرلا تعمر لاقب رولوا ردصم

 1 رو اج یج رو دور وها ل 1 راا تعمر لاقب رد هنس انعم عمر

 عيسلا تعمر لا زد هتسانعم تمروشود نکیآ ماه وقلغ زونه یتسد رواپ ندنن راق

 | نو رعشا ردیدآ هبرق رب هدنم هدننزو بنع ( غمد ) ما ريغل هدلو تقلا اذا

 | هزابهدننزو هفرغ ( ةعمرلا ) ردنداروا هنع هللایطر یرعشالا یسوموا ردب رللزنم
 ۱ هلنیتعف ( مهر ) هنم ةعطق یا هریغو تنم هعمر لاقي رد هنس انعم هعطقو

 | یراکدبدجئالرب كلافطا هدننزوعنع ( عمریلا ) ردبدآعنصومرب هلیئالثتاکرح كنارو
 | هنوکرو فورذغایا ممریلابیصلا بعلی لاقب ردندنس انعم تکرح ردیجسا قجووا

 | رولوا درخ یک نوا هدقدلروا هلا هنسن رب هلغلوا قشموب ثیاغب هک روند هناط

 | هدننزو یظعم ( عمرلا ) ارسکنم امومغمیا عمربلا تش هتکرت برعلا لوقت هنمو
 | هئدح ( ةعمرملا ) لطابلاب یا رابخالا تاعمّرع یتا لاقب روند هبهنسن هدویبو لطاب
  ندقلنغ راط هسکرب هدننزو لعفت ( ععرتلا ) هنس انعم هژافم روند هنابای هدننزو

 یر
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 هدننزو نابنرع ( ناعقرللو ) هدننزو ریما ( عیفرا) دب دیدش یا عوقرپ عوج لاقب
 | هام دوخای لاع کاردا و لفع هک ایوک روئلوا قالطا هیسک نیقشاش و قجا |

  قجل یا ناعقمو عیقر لحر لاش ردهناعفم و *اعقر ینوم ردحاتحم هتمم و |
 | یربره ارهاظ روند هکلف یکلوا لوفیع هکلف میقرو ةناعفو ءاعقر ةأاما و |
 هدننزو ماطق ( عافر ) نوجغیدلوا هدنلزنم همای شلروا لتس هکلف یهدنتسوا |
 (عافنرالا) هنسانعم هعقر روند هبهمای هدننزو باتکو هدننزو باح ( عاقرلاو )

 . اتم هلئالابم ندهنسن رب هلتتسانم و رد هنسانعم قغاع بوت قئرب هدننزو لاعتفا |

 ۰ ثرتکتامیاعافرو عاقرو عاقرب نالفاب یم عقترتاملوقت هنمو رونلوا لامعتسا هدقلوا |
 ۱ ردقوبینیحو عقو السا مب هدکتورد كنس ینعی اثیش هبكنااع لبقتالوایلابت الو ی |

 دنب ردق وب ےب دوخای نسموق هنیرپ ناتسنا یب بولا تالابم امطق هغرط مع + 8

 قج هدننزو هاعس ( ةعاقرلا ) ردکعد نسزلبا لوبق بویلسا ینرب ندمنصصتو
 هیفاج هل سنک كن هزه ( عاقرالا ) قج یاهعاقر هب لاش ردهنتساتعم تهالب و | ۲

 همای كيو و ةعاقرااب ءاج اذا لحرلا عقرا لاقب رد هنبانعم كلشیا شيا رب راد
 (عاترتسالا) عقرب نا هلناحاذا بوئلا عقرا لاق ردهنسانع,قغاچبولکیقو قحهروا ق
 اذا بولا مقرتسا لاقي هنسانعم قعاچ و قحروا همای كو ید و |
 "ردهنسانعم كلا بسک لام هلکما و جر هدننزو لغت ( عقرتلا ) عقرب نا هل ناح |

 عفو عقرلان قراط ردنداعسا هدننزو مظعم ( عقرلا ) بسکتی یا عقرتب نالفلاق ل
 ردهنسانعم كاللا جن نامدا هدننزو هلعاغم ( ةعقارملا ) ردندنیعبات یلظطا یقیصن

 ۱ قلف زامن هدننزو دوعق ( عوکرا ( رقاع باق رخلا عقار لاق رد واقم ند هرقاعم | :

 مکر لا هلیس هقالع تیلکو تب ورح رد رسم a ا کرد هنسانعم | 3

 ندکلرپ و یلص اذا ثلاثلا بابلا نم اعوکر تاعکر ثالث و نيتعكرو هعکر ىلصملا

 حشلا عكر لاقب ردانعم لصا 7 هنسانعم قفابق «رزوا زو دواب كلکا لب
 عوضوم هنسانعم انصا ع وکر هرزوا یاب كحراش ههحو ىلع ابکوا اربک یا اذا

 دعب هدم اق هک هص و نر نالوا هدنبقع .مابق ه دعرش فرع هدعب بولوا | ِ

 هل یهحو قلوا زودود یسهقرآ دواي تلک هن . رازبد یرلجوآ ییا ةأرقل لیمکت 11
 هلیبسهفالع .تیکو تو رس هکرولوا هاکو یدشلوا لامستسا ردنرابف ن 0

 هموفره نالوا نعضنم یعوکر هکهتن رولوا نیت رم زاجم هک رونلوا قالطا هدهزام
 نکیا یحاص لامو لاح مدآر عوکرو یهتنا روئلوا قالطا هعکر هنس هصوصحم |"

 عکر لاق ردلمءتسم هنسانعم قلوا ريقفو شوک لاح هلل ر وهظ تک الفو رابدا

 0 ۱ هیزوا لوک دن هجو عرف ر واو هم تطحاو ینغ دعب رقتفا اذا نالف
 ییح أ رقلا هم وق دعب هسآ ر ضفخ اذا ةولصلا ىف ىلصملا کر لاقب ردنرابع 8
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 ۱۱ت تتتنستح سس سس سس سست سند

 | هلقاررم ندنسهسکا بوشتب هن یراوس ندا رارف هدنکوا مدآ رب و نیتماقوا

 | هلخ هنعطف هکر دا اذا سراغلا ةلخ عقر لقب ردلمعتسم هنسانعم قمجاس
 هلا نعاط هدارو هلکعد هب هنخرو هکدک هلیخف كن هددنم مالو كناخ

 | عقرو رولوا شما اکا یغارزم هکای وک هلفلوا دارم هحرف نالوا هدنن نوعط»
 ۱ ی رحاب حقو هدب عقلي هر واعم ناک هنمو ردلمعتسم هنسانعم قعاپ ییهنسنر

 ی رلیانح هب واعم ینعی همقلنم طق_سام اهیلع رثتنیل هد یدحا طس یا

 ند ههل کا یدیا ردیاظسب هننل آلا رکیدو بوردلاق هنب رغآ یی همقلهیلارم نک ر دما ماعط

 هعباس ءاعس روند هکلق یجدبعقرو نوحا كم ود هنلا بویعشود هر ماعط نلیکوت

 ا هیبت ثعاب یسلواهدئس هبانمهمای تبسنهنماث كلف یهدنتسوا هکربد مجرتم هنس انهم
 | تكفزر الیا كعریظ>ال لاق هتمو ردلمعتسم هنسانعم جوز عقرو ردبلغا قتلوا

 نالواباوص ردفصصم ارز رد نیسخونظ درج ریسفن هلاجوز ینوب لوق یلع اجو زها
 (عیقرتلا )ردهنسانعم تیهافر وشیع تعسو هک هلا هم نیغ و ءاف هک دقلوا خفر

 دیقن یلامو هعفر یتعع بوثلا عقر لاقب ردهنسانعم قمروا همای هسابل قترب یدوب
 ( عاقرلا ) هعقر اذا لالا عقر لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلیا حالصا هلبا راع و
 عاق رلا یا ن نایلس نب ىلع و ردندا رعش عاقرلا نی یدع ردنداعسا هد وو باتک

 قآ و یزرق هدنآ هک دیدا كغاط رب هدنبرق لبخ ( عافرلا تاذ ) ردندنیئدحم
 ةورغ ردشلوا عقاو هوزرغر هدنسهثلا كنرجه هداروا ردراو رلهعش هایسو
 عاقرلاتاذ هروح لبح نوععیدلوا لعشم یی هموقم عاقب ردروهشم عاقرلا تاذ

 ندرلذاطبولوا هدا هلبلاب اع باصعا لوقیلع یدنلواهفاضا اکا هورغو قالطا
 .عافرلاتاذ ىشان ندنرلقدراص راهقرخ هنبرزوا هلقلوا هلاحکاج یرافایا ندرلنکی و
 | .عقرلا نی ةعيرو ردبمسا یبلاو عاش رب هدننزو رییز فر ) یدنلوا قالطا

 . كنودانبنیذلانا ] ینعی ردیسیرب كيارعا ندا ادن ندوب تارجح یارو ییمنلا

 | هبیوتفرط ندنجراخ هرهط+تارجح هعقوطنم كنسهعرک [تارجما *ارو نم
 هلباهسک ش٤ ندم“ ونب سباح نب عرقاو نیصح ن ةنییع ردیسیر كرلندنا ادن

 ۱ ؛هدن ربلاعیارمسم رح یرلترمصح مالسلا هيلع مابا رخف بودا دورو هلتدافو هب هنب دم

 لوفیلع رلیدلبا ادن ویدانل ج رخا دج ای ندنارجح جراخ هلغلوا لغنشم هب هلولیق
 هرو وص ناشلوا قالطا یعیفر هدننس هرصب هللا هکم و ردها اف عیفر هداروب

 رونلوا قالطا هنویق نالوا ضایب هدنراناپ یکیا هدننزو ءارج ( ءاعفرلا ) ردبستنم
 | .لاش رونید هنروع كجوك كب یسیرغص و ضایب ابسنح ىف ناک اذا *اعقر ةاش لاقب
 هنروع نوب و ردیعسا یغارسق كنيلهاب ماع ءاعقر و اهل ةزب ال یا ءاعقر أما

 وئید هغلحآ كب هدننزو روفعی ( عوفربلا ) ءافج یا ءاعقر ةأما لاش روید
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 ٠ لجرلا عفر لاقب هنسانعم قلوا زاوآ دنلب رولوا ردصم و ردتغل هلال تاکرح / |
 فیرش هلرسك كنار ( ةعفرلا ) توصلا میفر راصاذا سماخلا بابلا نم ةعافر

 فرش اذا روبزملابابلا نم ةعفر نالف عفر لاقب ردهنسانعم قملوا ناشیلاع و ردفلا " 
 (هعفرلانا) رونید همدآ ناشیلاع و ردقلافیرش هدننزوریما ( عیفرلا ) هردقالعو ( |

 (عیفر)ردبهذلا یفاشهک ردیسهبنک كهيقف مان ىلع نب دن دملا هرسک كنار |
 هلغلوا هللاناق ( عبقد نب ةعيبر ) ردیسا ىخايرلا ةيلاعلا وا ندنیعبات هدننزو ریز
 ردهئدحم هکردب رف كمدآ ما رزو هدننزو هنیهح ( هعیفر ) رد روکذم هدنعقوم

 قمردلاف هکاح نوحا تموصخ لصف ىلع یعدم هدننزو هلعافم ( ةعفارلا )
 هسکرب یهنسث رب و ک اصل هیلا همدق یا هاکشاذا کا یلا هعفار لاقب ردهنسانعم
 یشیا نالف مدآ نالف و میلع یقبا یا مب عفار لاقب رد هنسانعم كلنا اقبا هرزوا
 كحد یدردن الوط فرط ره رەي روس بوکح یرتو یغاشا یب ود هشیا

 . كثيش رب ( عافرتسالا ) هنسانعم ةروادم لک ینرواد رلربد یتضفاخو یتعفار هدر
 هلکع ماعط هدهرفس و هعفر بلط اذا هعفرتسا لاقب ردهنسانعم كتسيا ینعفر 3

 عفرب نا ناحو هيلع امدفن اذا ناوخلا عفرتسا لاقب رد هنسانعم قعشقب یسردلاق ل

 وزاب هنب رزوا هک وند هنس هراب یرد و دغاک هدننزو هفرغ هلفاق ( ةعقرلا ) ۱

 رولیکید هاواقترب هک ونید همای و بتکی یذلاوه و عقر یف مر لاقب رولیزاب 8 1
 هک ونلوا قالطا هنلوا كغلزوب وا برا ةعقرو هل رسک كنار رد عاقر عج

 قواو هوا یهو برج نم تعقر ریعبلاب لاقب ردبا روهظ یک همای اجاج هدندب

 ساطرق یا ةعفرلا مهسلا باصا لاقب رونلوا ربیعت هنوب و هلبط هکرونبد هنناشن " 
 روند هنئوص نالوارهاظ هدقدنقوط هناشن قوا هلیصف كنار ( ةعقرلا ) ضرعلا |

 سنحرب هدننزو همه ( ةعقرلا ) ةعقرلاباصانيح دوو ۱
 یشع و هنغاربب قبقیغاریب و هرانح قاس و زدق ییاغآ زوح هک دیدا یظع رجع 1

 راربد یریجتا كنرف هدیکرت هکوب هدننزو درص ردعفر یعجج رولوا هیبش هريجا ||

 ندعارذکیاقاس راربد ینا عقر هک دراویندی مقر كن آ رولوالوک ام هحرادقمر 1

 تعرس هلیئوکس كفافو یحف كنار ( عقرلا ) رولوا تبا ندنقرو یرمو رثکا 8
 قتربو عرسا اذا ثلاملا بابلانم اعقر هریسق لج رلا عقر لاقب ردهنسانعم كجا 1

 وجه یبهسکریو عاقراب هملصا اذا بوثلا عقر لاقب ردهنسانعم قمروا همای هسابل |("
 قمروا هناشن قواو هاجمه اذا نالف مقر لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا تعذمو ||

 هشیدنا ندقملش یسی رحا كس وقو هب هباصا اذا مهسا عقد لاقش رد هتسانعم |[

 ردلمعتسم هنسانعم كلبا راود بوروا هاش اط ردق یدق مدآ ییااپ مدآ رب هالا

 ةماق اهاوطف اتهمده نم فاخ اذا ةيكرلا عقر لاقب رولوا شمروا هما بوک |
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 هغلابمو تدش هدکعروب و هعضو دن ثلاثلا بابلانم اعفر هعفر لاقب ردهنسانعم

 | هريس ىف ربعبلا عفر لاقب رونلوا ریبعت قمردلاق ینابط هکردلمعتسم هنسانعم كلتا
 | ندنربیربو وهمفرف هریسق ریعبلا تقرلوقت رولوا یدعتم هدانعموب و خلاب اذا

 | اودعصا اذا موقلا عفر لاقب ردلمعتسم هنسانعم كم رکیضارا و دالب فرشا و یلاع

 لاش ردلمءتسم هنسانعم قمردلاق هنر نمرخ هرکصندک دعع شو دالبلا ىف

  0رد هنسانعم قمردلاق یخدوب ( عيفرتلا ) ردیبلایلا داصحلادعب هولج اذا عزلا عفر

 | قمردشلقاریا بوروس هئوا ندنادیمیفررط ےصخ هدکنح و هعفر ینعع هعفر لاقب
 | كع رکس هرزوا دياز هحکدتکو براق مهدعاب اذا هعفرلاقب ردلمعتسم هنساتعم
 شضعبنم عفرا هطعیاو دع ادع اذا هودع ىف رابلا عفر لاش ردلمعتسم هنسانعم
 | ) یرقوب و هعفر ینعع هعفترا لاق ردیدعتم هنسانعم قمردلاق دوب ( عافترالا
 هدننزو باتکو هدننزو باصس ( عافرلا ) عفتراف هعفر لاقب رد هنسانعم قملاف

 ریبعت ییکج قازقو ییشاط داصح 4 روند هفعشاط هنیرب نمرخ ینیکا شملجم
 هلیص*كنار عافرو ردیبلایلا داصحلا عفر مايایا عافرو عافر مایا هذه لاقب رلردیا

 هزانتکا یا عرزلا عافر رهظ لاقب رونلوا قالطا هفیشلنیلاق بولوط نیکا لوک

 ) (عرفرلا) ردیبقل كنيدح"یسلدنالاهلادبعی دمع ندننئدح هدننزو دادش ( عافر

 مسج عفر اریز رونید هبهنسن شغلوا العا هلینهج تلزنم و فرشو هلینهج مسج
 ةعوفرم شرفو ] لامت هلوق هنمو ردلمعتسم هدنراتهح فرمش و نعو هان و [

 هانعم وا رد ذوخام ندنسهیف ناعفر انعم وب مهل هبرقم وا شعب قوف اهضعب یا
 فرش هدنو و رردبا هانک ندهحوز هلا شارف رلبرع ارز تامرکلا ءاسذلا
 بیرقت هرابکو كولم یمدآ رب هلی كنار ( ناعفرلا ) ردذوخأم تعفر هلینهح
 | هتب رقاذا اناعفر ناطلسلالا هتعفر لوقت ردنعضتمیهلزنم میفرت هک ردهنسانعم كلا
 مدقم ند دوس رونلوا قالطا هب هقا شمروتک زوغآ هنسهع ( عفارلا ) هيلا

 یرقوب و اهعرض ىف ابللا تعفر اذا عفار ةقا لاقب ردشلبا عفر هنسهع یزوغآ

 | شیزونا عفار و مطاسیا عفار قرب لاق رولوا فصو هکشعن ندا ناعل یرقوب

 (عنیور) ردیدآ هباصچوایرکی هدننزو هبانک ( هعافر ) ردیعسا مارکباحا وفن
 ردندناععا هک ردیعما یرلمالغ كنبرلترمضح مالسلا هيلع ماعرخف هلیسهش رغصم

 یسی رغص هدننزو هماغو هبانک ( ةعافرلا ) ردندباععا كلذك تباث نب عشور و

 روند هبهخب یرلقدلغب هنب رای رغص نوجا كمرتسوک كویب رلتروع نالوا ییرآ
 بورعک هنسنغافوب ینآ مدآ نالوا یلبغافو هکروند هپا لوش و هنسانعم هماظع

 | دیقلا هعفرب یذلا طیثا یهو ةعافرلاب هدبق عفر لاقب رردلاق بوئوط هاكنآ
 دق |[ هدن وب ة:دتش یا هعافر هن وص یف لاق ردهنسانعم توص تدش هعافرو هبلا ه

 تستی تم ببخش صمم اجا ۳۹
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 رونلوا ریبعت یسانا دوس هکوب هدرناسل هلاه نسربد ,هعضرع كسيا ردبا فص

 قحوج لعفلاب هکرونید عصر هسیا رونلوا دصق یتقیقح كفصو هللا عاطرا ینعی ۱
 كبد عاض را لحم هک هسرولوا دوصقم یزاحم رکاو ردنوناخ واک ما نالوا رر ما ۱

 ینجوج هدننزو لادج ( عاعرلاو ) هدننزو هلعافم ( ةعنعارملا ) رولوا نوناخ |

 و هما عض عطار لاش ر یسانا دوس نالو دلو اهب قو هما عصر اذا لغطلا مطار لاق ردهتس اع كغا ا هوس ناو ٩
 هعم مضر اذا هعضار لاقب رد هنسانعم كعا قحوج رخار هحالب هلقحوجو ۱1

 ربع هکرد هنسانعم تمحصا یندوس یدنک یسک هدسننزو لاعتفا ( عاضترالا ) ل
 زنعلا تعضترا لاقب رلرروحصا هب یک وید نوسلوا میام هدقدلاق بویلثاص دوس ||

 بلط یسانا دوس نوجا ینجوچ هسکرب ( عاضرتسالا ) اهسفن نبل تبرش اذا لا |

1 ۱ 1 ۱ 
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 | باصس ( عاعرلا ) رونبد هشماق نوزواو نابج یا عارعر لحر لاقب رونید
 یدرفم رونید هراواناق لد یسوقم شاب واو هلغسو راک هزرهو راکب هدننزو

 | هدننزو هباصس ( ةعاع رلا ( ماعطلا ثادحالا یا سانلا عاعر مہ لاش رد هعاعر |

 هود روشلوا قالطا هیسک نایلوا یسهرهزو دأوفو لقع الصاو روند هنشوق هود ۱ 1

 كنبع و ىحف كنار ( عرلا ) لقع الو هدأوفال یا ةءاعر وه لاش یک یشوق |

 | عطرو اهعماج اذا ثلاثلا بابلا نم اعطر ةآرملا عطر لاقب رد هنسانعم كلا عاج
 هذح راع ی رلکدید یغارک اص هنرلکرت هکر ونبد هب ه رام هبنسش اک او هننلع ماکز

 ( عرعرلاو ) هدننزو دف دف ( عرعرلاو ) هدننزو راثرث ( عارعرلا ) ردقجهلوا

 یهسو رس بولوا یحاص لابو لایو لاجو نسح هلااضعا بسانب هدنزو ده ده
 | عرعرو عارعر باشلاش روند هناوح نالوا هرزوا لادتعا فیطلو نوزوم یکا

 هیسک هرهزی ققروف عارعرو بابش نسح عم لادنعالا نسح عفاي یا عرعرو

 ۱ اذا لوالا تابلا نم اعر ج رلا تعر لاش زد هنسانعم ماراو نوک هاب دن دشت

 ' ردهنسانعقمروط بونفقلاچ هدنزو رب وصقاص هدنزوهلزاز( ةعرعرلا )تنکس |

 كمر دشنب بوریو امنو وشنو برطضی یا ضرالا هجو ىف عرعرتی "انا لاقب

 رد هنسسانعم قلو امنو وشن قحوح هدننزو لزلزت ( عرعرتلا ) اهضوربل اضیر _
 ! ردهنسانعم قغالغرا بوان وا هنوایرب هنسئر و اشنو لر حاذایصلاعرعرت لاق

 قمردلاق ىرقوب هدننزو عفن ( عفرلا ) تكرحو تقلق اذا نسلا تعرعرت لاقب
٣ 
Mf 



 | وز ورد دا تفت توس ایا و

ETEهدننزو قنعرد عنصر یھجج كنوب ردیدعیار باب ۳ ردلعاقےسا ید ید 2 هدننزو  

 تئساتا هنر دوس E هکایوک 5 صد ےئلو س ا لوش جا ارو

 كني راکدید منمار ےئل درلبرعو ردسکانو ےئل داز ردامدارم ۳ را ندنسهع

eی بوی 2 اد یی 3 ی و سیسحر ا  

 : | لو نوو رلیدابا فدو E ۰ ]ره و را بلا ا 2

 هک ات رود هناب وح نالوا نشاط ییاق دوس ههنا حضارو PIRS ک رلیدلیا

EDT E :راهش هیلبا هناهب هکر وود ردفو باق هدعای ا دوس مدآ 1 ر  

 " هدنفلارا یراشیدو كلذ لتغا نبللا لس ااف اباح هعم كال ناك اذا عتحار عار |
 5 کا بورفح هلیلداپ هلا لالخ بو٤ا هرمشط یش E LEE ماعط ناف

 ا0 هناتسا نيب نم كالا لحد ن اک اذا عصار لحر لاق روند 1 تارا زدىآ

 ۶ نا یا و رم هک یا og رم هم اد نیر ا
 ۲و ولح ( ةعوضرلا ) مهلاسب یا سانلا تب 5 ۲ ناف لاق

IY 

 هدنن زو هحاعس ) هعانحرلا ( ردهنضاور یفجج رود هني رلشید كوا ستیکیا ا

 ۱ لحرلا عصر لاق ردغعوصم ند هروک ذم مدام هکرد هنسانعم قازا شک او مل

 E عنحرلا ) مولاذا ثااتلاو نسءاللا بابلانم ةعانیر منعرو

 مثل یسهلج هدنزو دادش ( عانضرلاو ) هدننزو ربا ( مترو ) رداعاف مسا
 هدننزو رافکو مکر رد عاضرو عنعر یعج تكعضار هدیوب روند هيي” سک ابو

 دوخایا كمينر نالف لاقب رونلواقالطا هنی رب رهرونید هنشادنرغ دوس مینعرو

 رج تم

7 

 رد هیقیقح یفاضا ردکعد ةعانمرلا ف هلراشء هکردهتسانعم لعام وب ةعاتعرلا نم |

 | مل هدننزو فنك ( عضرلاو ) هلنیتعف ( عنسرلا ) ردلکد یتیم هب هسبالم یندا
 ۱ عضرو م مول یا عصرو عصر ف لاق روند هتم ۷و تح ر لا ند ۱۷ 3

 ۱ ا Fe رددعصر ید رقم رونلوا قالا : زلنادف نافح هدنرلببد لنع اما ام رخ

 f لع رود هلی یطاب ه دننژو هاج ) 4۶ اص رلا ٍ ها هم دابح روید جد

 ۱ هی دوس تكنبشا وم ردفح هلوا س دل هکر وند هل نسا هدد بوح هلا یطاب لوق

 | اھت ید یهو روآدنا یا دعا ا تبق لاغ نوک کیلا تارا ناصشو هلخر
 یعر ینا یئ نکا مود 4 روثید هحاعا لوش هل مک كنار ( عنعرلا ) بونطا نيب و

 ]ی تم بن رد هثسانعم E هل رمیک كنم ر ) 0 هلوا ردنا

 1 ییا دو ار 1 ی نو ناکاذا ممه را رها ياش روند هوا



“۹ 

 | وکیا نالوا هلا رص ك هعیص رو ةردتساا را قل یاهو ها سو هات ۱

 | کیدلزید بوس ثواق هليا هرص هني رب یرب كرلرپ ییدلیکا نی راجوا كنب رلکک |
 نیا ناز یا هعیم لا منع نم لاق ردقح هلوا یرلحوا مات هکر وند هرب

 ییادغب هکر ونید ۵ماعط نانلوا ریبعت ی 21 هکودآ هعءبصرو ه رهظ نم عواضلا فارطا

 | هلغاب بودالصا هرکصدقدتلآ ی هدکسد شاط هنوس ناذلوا ریبعت قوص
 هندن ییاق یوعم هدنن زو ریما ) عيصرلا ( زد عیاصر یعج كن هعصر روئلوا ج

 | قبرآ یجف هک ردیف دارعو هدننزو حرا ( عصرالا ) رونید مرا همکت نالبق اط
 ندع ص ر نالوا هاتە لی داش : نعطو a یا E لحر لاق رونیدهمدآ زسناو

 ۱ ه.ف باغ مات یا عض زا نعط لق هنمو ر ردکع د ین رود تباغب رولوا لیصت لعفا

AEوب ییا تكنح رف روند هنروع لوش هدننزو ءارج ("ءاعصرلا  

 ةارما لاقب روند هننالوا قیرآوزآ یف لوقیع هلوا قبرآ زسا یراراتکو 8
 رددن-انعم عاج هدننزو باص ( عاصرلا ) اهل ةزيجعالوا اها ناتکماال ىا ءاهصر !

 همدا نوکشود هعاج هدننزو دادش ( عاصرلا ) اهعم اج اذا اعاصر اهعصر لاق

 روند و و رک دید قالربف كراقحوح هدننزو بارح ) عاصرملا ( روند

 , هتخو جاعا نا E وا طسز تبوئشود هند ر اک اقلطم و متن اعم هماود

 هنحاعا امزح نالو ۱ یرلنادف هدسد مس زو نسح ) عصرملا ( روند هش هح راب

 ۸ ردهنسانعم قغ روواو قمردشانب هش ر یشرب ) عیص رتلا ( ردعج عیصام روند ۳

 كشوقو هردقاذا هعصر لاقب رد هنسانعم كللا ردقتو هب هبکر اذا ه هعصر لاق |

 هدرب لتو كمروا تبس ردهنسانعم كمروا هبهنستر یکی او هللا رلذوبح أ

 عسر لاقب حراشلا لاق هشع رئاطلا مصریاک ھن اذا هعصر لاش یکتمروا ||
 رد هنسانعم طاشن عیصرتو هجو نیعبنم هذعهب براق اذا نابضقلاب هشع رئاطلا

 ذب هنسا شلوا میصرت هدننا زو مظعم ( عصرلا ) اطاشن یا اعیصرت هبف تنباع لوقت

 . هرزوآ یر یرب هحرد هحرد یرلبو نالوا هعرقو ندنغویط هلتسانمو روند |
 هان تن اک اذا نثلا عص م سرف لاش روئلوا قالطا ثلا مصر هنآ نالوا |
 یا رااو وب حصر فیسو جات لاق رودید 4 هند نرم مس ضعب یف اهصءب 1

 ا هایسیشید یبردیب یشوق هجرس هدننزو لعاةن ( عصارتلا ) اهب یلح

 هو کت محو یصق كار ) ید ( تاقا اذاريق اصعلا تعصار لاش رد هبات 1

 ( عنحرلاو )هلیرسسکو یصف كرلار ( ةعانعرلاو ) ( عانمرلاو ) هلئبتصفو هلئوکس

 اهنحر اههدح رو هما یبصلا عصر لاق رد هنس انعم تكعادوس نده هدننزو فتک

 (عنمارلا ) اهب صتما اذا یناثناو عبارلا بابلانم اعنضرو ةعانضرو اعاطرو امر

 ) عنح را ( ) هدننزو مک ر ردعصر يج ر ردد ان اب باپ وب روند نچ وجنب اتو 2ا



 ردیدآ عض ومرب هدننزو ریما ( عیسر ) راردا دنب هنس هتروا كياپ هک رونید

 هی, یرب هلغلوا دساف یراق ابق كزوک هلنوکس كنيسو یس كنار ( عسرلا )
 تفجوچو تفصتلاذا ثل اثلا بابلانم اعسر هنیع تعسر لاقب رد هنس انعم قعثباپ
 عسر لاقب رد هتسانعم قلب ین و « زوک نوا نیعتیاصا عفد هنغایا دوخای هلا

 قلوا دعافو تسس یدوحو كمدآ ریو نیعلا عفدلاز رخ هلح روا هدب یفدشاذا یصنا

 ( عیسیرلا ) تخ رتساو تدسف اذا لحرلا ءاضعا تعسر لاقب رد هنس انعم

 ویقر هدندروب یسهلیبق هعازخ ردرغصم دنظفل عوسم هلیعف كنارو یعض كم
 ةو نغ ردعقاو هد هف اسم هلح م ر هل مان عرف ر دیدآ وص رپ د وخ اي
 هد هروب نم هو رغ رل رب د یند عیسی د رلا ةو نع هلتف اضا کا قاطسلا یب

 هدر یتیدغلوب وص هلفلوا لزات رک مو بولوا عیاذط یرل هدالق كن هقبدص هشت ةا

 قمر وا هليا لا هلئوکس كداصو یصق كنار ( معرلا ) ردشنوا زاج چ

 كعرو د كبو هدب هب رض اذا ثلاثلا بابلا نم اعصر هعصر لاق رد هنسانعم

 زدهنسانعم قلوامقمو ادیدش هنعط اذا خرلپ هعصر لاقب رد هنسانعم قیصاسو

 ردهنسانعم قماف وابوک ود ینابویح هدنغلارا شاط یکیاو ماقا اذا ناکملاب عصر لاقب
 هنسب را كص نالیروا یتا كغاررمو نب رجح نيب هقد اذا بلا عصر لاقب

 هبيغاذا نوعطلا ف نانسلا عصر لاقب رد هنسانعم قمل بئاغ بودلشیا یک کرک
 رد هنسانعم كمت رود هلئدش یتس هلوقم یار هلی رسک كنءزمح ( عاصرالا ) هبف
 یبهناد یدوب هدننزو لاعتفا ( عاصترالا ) ادیدش هب هنعط اذا عراب هعصرا لاقب |

 | نیب هقد اذا بلا عصترا لاق رد هنسانعم قعافوا بوکود هدنسارا شاط یکیا |

 هنب رب یرب رلاشیدو هب قلا اذا هب عصترا لاقب رد هنسانعم عشاي و نب رجحا |
 ' ( عصرلا ) تب راقت اذا هنانسا تعصترا لاقب رد هنسانعم قاوا قیصو نبقي ۱

 لوق ىلع رد هعصر یدرفم روند هرلنادفا ناقح هدنبد تكنحاغ [. امرخ هلندتصف

 ۱. ز دشاا مس ر ید هدنسهدام مصر فلوم ردقل وا هلا هج دان نالوا باوص ۱

 1 هجرت هلی رلي رواب كني رلورا لاب هلغلوب هللاا ىنظفل للا موحم ی وقنا و
 بابلا نم اعصر "یفلاب عصر لاق ردهنسانعم قعشبای رول وا ردصم عصرو ردشادا |

 نواخو هبقبع اذا بیطااب عصر لاقب رد هتساتعم تک زوم تیطو هب قزل اذا عبارلا

E |أ هنيغس ( ةعيصرلا ) هاعصر تناك اذا ةأرلا تعصر لاقت رد:هنسانعم قلوا  

 | رولواخد زدلای وشموک هکرونید ه هتفابلوب لوباجاچ نالوا هدنتاب وا كلا هدننزو
 `٠ ىلع ررلوا یخد ندنوتلاو ندشموک یرکد رونید یغد هنن ز نالوا هدنرنیق جو 1

 هدئس هلوقم كدکیدو دار هنسوریاو ف هک رونید هب هقلح ه* رکد اقلطم لوق

 ةعیصر ماام لوقت رونلوا ریبعت هرابق هدیکرت راردبا راوتسا نوا تب ز |



rN:یوم :  

 هت را چ ا هند ید ون هدننزو بارغ ( عادرلا ) عدنراف هعدرلاقب

 هلغلوا سقم هللا ی تز رب غادر هدناهما عبجج ب هکر د ح راش رود

 [ :یلوا زا انعم ییدبد تكحراش نکل ردشطا -ارفا ی نا ارهاظ فل وم ر

 ۱ موا ن هل رابع عادر هو لک هدسح عحو اذا عود وهف هدساسا ارز ردنلغا ۱

 شاروس داد و بولوا كعد یرغا نالوا هدنعوجم كدوحو هروک کا هلل وا

 "رود هبهنسن شعاپ و هلارفعز ( عودرلل ) رولوا شفلوا هببشت هب را تیط
 ) عد ا F4 روند همدآ شاروتس تیط هندو رفعه یا عودیم بوت لاش !

 ۱ یرا رو بیط هک روند 4 هنسن لونش هدننزو مظعم ) عدرلاو ) /

 رب مردرلا ( بیطلارتا هبقناک ان 1 عدس عدار صیق لاق هلوا شلاق یعشالیو أ

 دا لود عدرعو روند ه*وا ششود نرم هدننزو ربنم ( عدرلاو ) هدننزو |
 ٣ لاش هلوا ردا تدوع اناخ بویمهروک یشنا ییدلیا تردابمو مع اماد هک روید ۲
 . ؛قلراط ا ترک کیو هقوا لوشو اتاخ عج ريق هنجاحف ضم ناک اذا عدر وه 1 ۱

 مس وهو عدرلاب هامر اتش 4 شفلوآ قدردق 2 ولوا شدکک بولحنآ هلغل وا

 همدا رودوو روند هن دنول ی ؟نکنشواو لبفتو حق قح هقوف قدف قبض هقوفق 

 دوحانارفع ز ا اج( ةهعدا رلا د همدآ شا روس تیط هحرادقمر هند ورونېد 1

 . رونیدهبوصو روندهروماچ هدننزوباتک (عادرلا )روند هکلم وک شلروس بیط |
 ,نالترص هدنآ هک ر وډه قلموک لود هدننزو هلاتک ( ةعادرلا ) رددآ كيوصرو
 شوک هکر ونید هقوا لوش هل. هینب لعاف مسا ( عدنرلا ) راردبا راکش در وقو

 یقدهاا باصا اذا جا مهس ناش هلوا رالثح ا هدق دنفوط هناشن هلغلوا

 نا تبنا ادا عدنم لج لاق روند هبهود كکرا شلو یتشابو هدوع حضفلا

 رفع لا و بیطااب حیا عد م ص بق لاق روندهمدآ ن نارفعز دوخاپ 1

 i نم عزر اوه لاب روند همدآ قق روق كب ه دننزو نزرا ) عزرالا )

 ردهنیانعم قلوا روشپاپ هنر یرب هلغلوا دساف یراقابق كزوک هلنیتصف ( عسرلا )

 رجا( عسرالا ) تقصتلاو هنافحا تدسفاذا هنیع تعسرو اعسر لحرلا عسر لاق
ERYرد هل انعم عسر ) حبسرتلا ( روند همدآ شذوا داف یرلقاہق  

 ر سافروا تورا یشیافریو تعسر یتعع هنیعتعسرو لحرلا عسر لاقي
 اربس قرخ ناوهو عیس رتلاب هاوس لاق یک یرلکدنبا هدندلح فععم رد هنسانعم

 رو یدوهدترو ثدح( ی فحاصاارویسیوسناکاریس هيف لخدن 3

 ) عئاس رلا ) رد هعس م ینْوم رونبد همدآ نالوا ناقشپای بولوا دساف ی : ۲

 روند هرل هش رتو ءرلشباق نالوا شلروا هدن رلیغاشا كنبدنب علق هدننزو لئاسر

 هراذباق شلروا لوش هلیعت تب A هباتك رد هفاسر یدر ا
uیو یهو ری  erk 7ی  



۳3 ۸ 
۳۳ aaa RINE Ree mane 

 أ هللانا لاق اذا ةبيصلاق عحر .لاقب رد ةنس انعم كد نوعجار هبلا اناو هللثا هدنمد
 ۲ رارکت کا هحهتسهآ ینربره كنبنداهش میحرت هدناذاو نوعجار هیلاااو

 افخدعب ارهح نیتداهشلا رب رکتوهو هناذاق عحر لاقب ردنرابع ندکعد هللوص عقر ۱

 دیدرت هد رغو یزاوآ توصل اق عیج رتو ردیلوق یعفاش ماناوب هکرید حراش امت

 . لای ردقلاچ هکنهآو همغن نکرلیوس هتسب دوخای نکروقوا نآرق هکدنرابع ندکلیا |
 (عاجرتسالا ) ردیلءلحررهدنزو هلحم ( هعحرح ) هقلحق هددراذا هلوصق عحر
 هللاانا لاقاذا ةبيصملا ف محرتسا لاق وديعرش فرع هنسانعم هبیصلایف عیحرت جدوي ۱

 يلا هنم محزتسا لاق رد هنسانعم قلآ وربك یبهنسن یید روو نوعحار هبلاااو
 | مزلتسم یعفنمو باوت هدنتبقاع هدننزو هنسحم ( ةعحرلا ) هيلا هعفدامهنمذخا اذا |

 هبقاعو باواهل ناک اذا هعح مم 5 رس لاقت رد هل را متعافوصوم یی ات رونب دهب هنس

 رد هتس انعم تكلئوس یرودنود یردنود یزوس هدنن زو هلعافم( ما ا :

 لاقتنا ههنوک رخآ ندشیورو هنوکرب نکرروب راوطو هدواعاذا مالنلاهعجار لاقب |
 ( عدرلا ) ریس ىلا ريسنم تعجر اذا ةقانلا تعحار لاقي رد هنس انعم كلبا

 | | قم رد روط وربک بودبا عنم ند هنسن رب ېب هسک رب هلی وکس كلادو یصف كنار
 بیا عدرو هد رو هفک اذا ثلاثلا بابلا نم اعدر هنع هعدر لاش رد هنسانعم ۱

 هدبلقو ردص هدارو بیح ردلمعتسم هنسانعم كلا هداشک ندردکو مغ یاق |

 قم رد شالی .یهنسار هئبش ر و هح رف اذا هنع ببحلا عدر لاش ردلمعتسم

 بوشلر هلکعشوک یر كق واو هب هخطل اذا *یشلاب هعدر لاق رد هنسانعم

 ضرالا هلصتم برض اذا مهسلا عدر لاقب ردهنسانعم قمروا هرب بد نوجا لونکپ
 هنویب عدرو اهئطو اذا ةأرملا عدر لاقب ردهنسسانعم كليا عاجو ظعرلاف تبثیل

 دوخاب هنغشالی نارفعز لوق ىلع هارفعزو هقنع یا هعدر برض لاقب ی
 | هکرید حراش همد یلع ههحولرخ یا هحور بکر لاقب هثمو رونید هنغشالب ن
 ۱[ هنع هلا یر رع ثیدح فو ةياهنلا ىف لاق ردشلبا جعلت هنیدح وبشا 1
 | [ قنعلا عدرلا تاغ هعدر بکرف هاششخ باصاف ایبظ تیمر ] هل لاق الجر نا

 | ضوهتلاب مهاملکف ههجول اعیرمص رخ هانعم لبقو هقنع تقدناف هسأر ىلع طقس یا |
 ىعمو نارفعزلاب هیبشنلا لیبس ىلع مدال سا انهه عد رلا لیقو هعداقم بکر "

 | یسهب هروک هلوا سپ هيف الطصثنم هقوف غف همد لاسف حرج هلا همد هوکر
 || كيد یدشود هرزوا یزوب هنناق ناقا هروک هبیانو یدلربق ینویب بولبق هرزوا .

 ۱ | هربا یا بیطلا عدر هیلعو اج لاقب روند هنیرتا بیط شلروس هندب عدرو رولوا

 ۱ هن ول ربغت اذا لوهحا ىلع لع رلا عدر لا رد هنساتعم قلوا رغم نول عدرو 1

 ۱ . ۰ ۰ ۰ . 0 ی ۰  ۱

 رد هنسانعم قمروط وریک ند 4ہن یقیدلوا عو هد زو لاعتفا ) عادنرالا ( ۱
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 | هانک هلا نطبلا وذ ندیناسنا سج رلبرع ردیبم هنب راقدلوا عوحم ندنسالوا ۱ ۱

 | عبحرو ردشللا راهظا انعم بب رغرب ندننطب موحم یلوقناو «داروب راردیا |
 هک هنسنرهو ردنا هداعا وربک هرکصندقدنوب هکروئلوا قالطا هنشی وک كناوبح |

 | رارکت یک عحرعیحرو هنسانعم عوحم رونید عیجر اکا هنلواردناهداعا ودروریک

 | رغس عیحرو رغس عجر ةقا لاق رونید هود شروب شع ارفس رارکتب
 | روند ههود شلوا هدنامرد ندنلیا رغس هلتاعفدو ارام هيف عحر دق ناک اذا

 | شفلوا عاجرا وریک ندرغس دوخای هننالوا ل وزهم لوق ىلع رد هعیحر تؤم
 | رغسلانم لاک یا عجر لباو عیجر ریعب لاقب هلنینع ردعجر یعچ روند هبهود
 | هلا لع شعب هکر ونلوا قالطا هسابل یکسا لوشو رغسنم هتعجرام وهوا لوزهموا |

 | حیحرو یرطم قلخ یا عیجر ب و هیلعو ءاج لاقب هلوا یک دیدج بونل هزات |
 لیم ید هلع مان هده هدنتمس ناقسع هکر دیدآ وصر هدندرو یسهلیبق لیذه |

 یدلوا دیهش اردغ درم ییا نب دئر ندیاعصا هلغلوا هعقورب هدن آمردعقاو هدهفاسم

 ترشح یابکاخ رهسک شعب ندنراهلیبق هراقو لصع هکرد و یسیلاجا تروص

 نتعب هلبا داف نوا كجا مال سا عیارش عت ب ولک هب یهانیتلاس ر

 ىرلترضح مالتسلا هيلع مان ارخغم هلرلابا اعدتسا یعلوا لاسرا راهسک

 شعب راسو یدع نب بیبخو تبا نب ےصاع هللا دن نانل وا رکذ یخد ۱

 ه رویم عن وم رايد راوی لاس را ی دیا نآرف *ارق یسهلج هک یارک تاوذ 9

 دیز هلا بیبخ بودبا دیهش هلتنابخ و ردغ یرلفرش تاذلواهلببق لها هدنرللوصو | |
 لج عبجرلا ةيرسرهنع هللا یضر رلیدلیا باص هدنآ بروتک هبهکمایح ییهنئدلا نی " 
 یعوکو هک رونید هپیا لوشو هنس انعم قرع رونلوا قالطا هرت عجرو ردندایاربس | "

 ناکاذاعیجر لبح لاش هلوا شلکوباب شدروا رارکت هرکصن دق دلزوب بولیزوچ ||
 | تلکا لوقت رونبد هماعط شلدیصا رارکت هرکصن دقدوغوصو ةا لتف م ضقندق |
 ۱ نوه دنود روید هنغامط كنك تآو رانلایا دیعا دربدق ناک اذا اعیحر اماعط /

 بولوا لوئس رارکت رارکت روئلوا قالطا هصضش لیخو هنس انعم مالا ساف
 لاقب ردندنت ابقافتا هراکم یملوادراوتم هلبا عیح رنالواهنس انعم هروذاق ن وجکیدمرو |

 عیجر ( ةعجارلا ) ردیدآ وصربهدندروپ دساونب ( ةعيجرلا ) لیخیاعیجر لجر |[
 هدهقرآ دوب هدننزو لزنم ( عحرملا ) هنسانعم ریدغ رونلوا قالطا هلوک یک |
 | محردنعهاوک لاقب یکعجر ردیسیتروج هک رونید هنس هحهغاشا كنکیک كروک
 | قلآ وریک ین رللا هرکصن دقدنآ ینرلعدآ هباد (عبحرتلا ) اهلفسا یا هعج مو هفک |
 ۲ هنکیآ یراق نسک لعن هندو ربسلاق اهیدیدر اذا ةب ادلا تعحر لاش رد هنس انعم |

 ۲ تبیصمو تطخاذا ةعثاولاتعحر لاق ردلقشم یمحارت هکرد هنسانعم كسکلعن هللا |

۱ 
۱ 
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 ینبدل وا صفا حق هداموب هدحایصم و هدحاص هکرید حراش هتفلطم ىلا هدوع یا
 هعح رو ردع ون ءان لصالا ف و و ردجحرایرم رک هدندنع فلّوم نکل زدح رم

 هرانا هدرازاب هک رو نلوا قالطا هرهود نالوا نعارب هشيا لوش هلرسک كنار
 هعحر هدارو رلهنلوا تعحر وریک بویلناص هلکمالنا تافتلا و تبغر هسک رب
 فک رونید هب هنسن نانلآ هلبسام كنهود شلناص هعحرو ردهنسانعم هعوحص

 رارکتب رارکت هکر ونلوا قالطا هبهباد لوش هلک كنار ( عحرلا ) عاجرالا یف
 كمود وریک هدننزو لاعتفا ( عاج رالا ) رک ذیساک یک عبجر هلوا شلردشا رفس
 هنسنرب ولهدناع ولهدناف هلیتعف هرکصندکدلیاتخورف یهود هلتبسانم وب ردهتسانعم
 هبا عاب لاقب ردشغلوا رابتعا یریدقت تعحر هدنوب رونلوا لامعتسا هنسانعم قلآ
 ( عوحرلا ) ةحلاصلا ةدناعلاب هیلع دومیایفاهن اما فرصاذا ةلاص ةعحر ام عج راف
 هلوج ( ةعوحرلاو ) یدنلوا رکذ هكهتن هلبعف كنار ( عحرلاو ةعوج رلاو )
 كيوتکم شلردنوک هلحرب هلی كرلار ( یعحرلاو ناعحرلاو ةعحرلاو ) هدننزو
 ین ءاج لوقت رلرد هنسانعم عوج رونلوا قالطا هنیاوح ندا عوجر كربخ و

 | !هیعحرو اهناعحرو اهتعحرو اهتعوحرو اههحرو اهنعوحرم و یلاسر عوجرم |
 هتسهناخ یردبهلکلنا تافو یجوز هدننزو طبارم ( محارااو عجارلا ) اهباوحیا |

 هاما لاقب ردصاخ فصو روید هنوئاخ شلیا تدوع هننای یسابرقاو لها دوخاب
 | قحافو ه هقا لوش محارو اهلهایلاتمحرو اهحوز تامدق تناک اذاعحارعو محار

 هلواردیالوبن هسکدسک بوزوب ینرادانق كنحرفو بو ریدلاقینغ روق هکرونید هبکم
 تناک اذامحارناناوهقالاقب رلردبانظ هبکرلن روکینا و ردروصتم تعجر ید هدنوب

 | هدننزو باتک ( عاجرلا ) الجابنا نیفاهلوب عزوتو اهب رطفعمجواهبنذ, لوشت
 كنحرف بوردلاق ییغور وق تکه یشید دوخاب هقا رد ردصء ندموقم عحار

 نانالاو ةقالا تعحر لا ردهنسانعم كلبا لو هسک هسک بوزو ینرلداج ییا

 هننور لوق لع هنبرالوب كنهود عاجرو اعحار تراص اذا یناثلا بابلانم اعاجر

 عجرو یک هب رحاو بارج رولک هعح را یه رونید هغلهسنور یراکدروعک

۱ 
 تدوع س هرکصندکدنک هتم رخآ یعسق شوق عاجرو یک بتکو باتک رولک

 بودیک هلع رب هدفیص مایا هک ېک كلکلو عغلرقو هنروط الثم رد هنسانعم كما
 اهعاطقنا دعب تداع اذا اعاجر رویطلا تعحر لاق راردبا تدوع هدنماکنه ءاتش

 روئلوا قالطا همالک نانلوا در هنسلکتمو رد هل روصت یا وما عحارت د وحاپ دیس

 تعءالتما لاش رود هب یشفو هنحاص ىلا دود رلا یا عیح رلا مالکلاو ایا لوقت

 تلاح رائو رونید هنتساجم ناسناو اهئور یا اهعیحرو باودلا محر نم قرطلا
anam۱ سسس>>>>>>>>>>>س>س>س>س>س>-») جم من هد روس نخ رو نر اس  
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 زار اا هدف و 8 وطلایا ءاعسلا عجرهللا انقزر لوفت ردشلیا “ در

 قالطا هناس نتب هدراب و ةدناف و مث یا عحر هنم هل سیل لاش ردا عوحر هربغ

 هر یعاروط وص و ردیعسا تاحر ر و ردشلیا تعحر ندهرکص هک ایوک رونلوا

 تكسع یا عحر همادقنا ءالا یرجال لاق ردنا روفا آوص هدنآ هکرونلوا قالطا

 | لوقیلع ردیبم هنیروصت یعحارت كنبرلجوم هنسانعم ربدغ روئلوا قالطا هلوکو
 ةن ريا بویلکرا دعب نم هلک لا عحارت کا وص لیس هکر وند هلوک لوش ۱

 هلی كنار رولک ناعحرو هل رسک كرلار رولک ناعحرو عاجر یعجج هیلیا ذوفن
 هبروصت یعجر هنوک ره رونلوا قالطا هیوص مومحلاىلع عجر هدندنع رلطب و

 كنیوسلبس و نوجگ:دلیا تعجر ندنلاح فلع رونلواقالطا هنسیفشف ناویحو
 هاب[ هکرونید هنف رط تسوا كنسیدنف | وص كتسکو و روند هر ll دی

 هلی كنار ردناعحر یعج هیلبا لوز هنسفاشا بوق آ هبا روا هيوا عج

 رولي زوج هک رونلوا ق الطا هنسدغاشا E روک هدندب فتکلا ی

 قا ینیدآ هباد عحرو روید یتد عح یک یرلیتت روج درازبد و تكکسرد ۱

 ةبادلا تعحر لاقب ردلمعتسم 4نسانعم قلا ورک ینرالا هرکصندقدنا لوقلع

 هد استر ل هد لا هكا و ردا قااموطخ درو ی اس

 ( عاجرالا ) تطخ اذا ابن دب ةعشاولا .تعحر لاقب هلی رابتعا نر ردلمعتسم
 ر و هفرص اذآ هعحرا لاقت ردهنتسانعم كمردنود ورک ید وب هل رسک كنز

 لاق ردذمعتسم هنسانعم قوص هنسوریک ىلا نوا قلآ ندنسهسکا یبهنسن

 لاقب رد هنسانعم تلهتسی و اثیش لوانتیل هفلخ ىلا هدي یوها اذا لحرلا عحرا

 هتسانعم كعد نوعحار هبلا اناو هللاا هدنماکنه تبیصم و عیحرلابیمراذآنالف عحرا
 عیو نوهحار هبلا اناو هللاا لاقاذا ةبيصلا ف لحرلا عجرا لاقب رديعرش قالطا
 لوزهم راوط و اهحرا یا هتعیب هللا عجرا لاقب ردهنسانعم قلق ول یار

 تله یا لبالا تعحرا لاقب ردنا تدوع یناج ینا هکرد هنسانمم قشواط نکیا

 هنسانعم عوج و یدنلوا رک ذ هکرد ردصم هلیع* كنار ( یعحرلا ) تنیس مت

 هنباوج ندبا تعحر كربخو بوتکم رب هکیک هعوحر و نامحرو هعجر رولک زا
 تولا دعب ةصاخ و رد هم ءان هليحف كنار ( ةعحرلا ) رک ذیساک روئلوا قالطا |
 ردیرانایذهداخاو اوه لهاو هرفکشعبو و روئلوالامعتسا هدکلنا عوحر های |

 كنار ( ةعجرلا ) تولا دعب ايندلا ىلا عوجرلا ىا ةعجرلاب نم "وب نالف لاش |
 هنسهقلطم كنهسک ندماقیلطت قالطکیا دوخای قالطر ینسهجوز هلیعفویرسک |
 نالواهدنسهضبق یسهتشر نزسقلوا یضقنم تدع زونه هکرونید هنسایا عوجر |

 توتا هةتا تا ê یه لاقب رده را ندکلیا تلطب ییماود دن کن
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 هلکلبا منن دارملا قفو هود رشا بولوا دوحولا فیح لقا نع رور |

 | هلیبق لها ۱ هداك هنسهلیبق بودبا رارف هلبرقرب بولک نع و بات هنیدوحو ,
 | ندزفای س ورع اي یتعی نداب موملا تناو افیحا دنع نم تحرخ ورم یا |

C>هدن رلکدید نس شلوا بانو بآ رب بوروم ایلاح كدا راز و تفیح $  

 و منو لاحیذ لوش هدننزو ن( منا زا درب باوح هلموتم مالک

 | یتسوزرآ الصابودبا برش و لکا یتهاوشد هلخاوا ناوارف یسهنسنره هکرونید
 | دعقم ( مترلا ) هدیرب ايش مدعیال بص یا عترم لجر لاش هلوا نما توف
 | هلیحف تنرمه ( عانرالا ) رونید هرب قجالنوا هرزوا هاوگد ردناکمےسا هدننزو
 سالا نم اعانزا تیآر لوقت ردعج ندعتر ارهاظ رونلوا قالطا هریثک سان
 ]رجح ن سیقلا هما هدننزو ثدح دوخاب هدننزو نسح ( عترم ) ةرثک یا

 ۱۴ قامت راه اک ین دنقل كوول نا .نوامم ی ورع نالوا یذع
 | یا و كنار ( عئرلا ) یدنلوا بیقلت هلکعد اذکو اذک ناکم تعترادق هدنرلکدید

 | بابلا نم اعثر نالف عثر لاقب رد هنسانعم ععطو هرمشو صضرح هلیصف كنهثلثم

 | صیرح هدننزو فنك ( مث رلاو عئارلا ) اعماط اهرش اصیرح ناک اذا عبارلا

 ۱ یاب رود دیسک لوش عنار و ردن وغدر یعج كعر روند هراکعطو ۱

 | بودبا لزنت هنباکترا و عمط كرلهنسن یسهلوقم تاودرخ و زیجان هلغلوا تءاند و

 | یضرب ناک اذا عثار نالف لقب هوا روشنوق هلیسهلوقم شابوا و ازسانو دب ااد و
 عماطلا قادل قاغا و ةءاند هيف و وسلا نادخا نداخب فیفطلاب ةيطعلا نم

 | هکهدننزو هلزام (فعحرلاو) هدننزو لزم ( مجرللو ) هدننزو دوعق ( عوحرلا )
 | یرثب ( یجرا و ) ردکلک هلیصف كنيع سابق ندینا باب اریز رد ذاش یک وہ

 | اعوجر لحرلامحرلاقب ردهنسانعم كنود وریک هلی كنار ( ناعحرلاو ) هدننزو
 | جیشلا برعلا لوقنو فرصنا اذا ىناثلا بابلانم اناعحرو یمحرو هعحمو اعجمو
 ۱ ییا مدآ ریپ یعب هوقو ویسح هيلا بوشال یا | رهش عح رب الف نیمو ضرع

 بولک وریک قاطو توق قحلوا لاعام لد ردق هبآ رب هسلوا هتسخ نوک

 (عجرلاو)هدننزو دعقم (عجرااو) هدننزو عجم ( عجرلا ) نمهلوب ینسهنرکیلوا
 ؟یشلا نع یثلا عحر لاش رد هتسانعم كمردنود ورک ردرلیدعتم هدننزو لزنم

 هنسانعم كمرو عفن هبطاخحم زوو هدرو هفرص اذا اعحصو اعحصو اعجر هيلاو

 3 هبهباد و دافا اذا هيف یعالک مجد لوقت رولوا دناع اکا ییعفنم کر لا

 ةبادلاف فلعلا عجر لاقب رولوا مصنم هلتعجر ىن EN هنسانعم یتمارپ
 یک هعوحر رونلوا قالطا هناوج كيوتکم شاردنوک هل رب عجرو عج اذا

 یکیدلیا ذخا ندوص هاوه ردهنسانعع عوج رونلوا قالطا هروسغپ و رک ذیساک

 در
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 تماقا هدر ر یعوم راج ( عات رالا ) ردفراعتم ai1 کرد هک اف

 راج راوط هدننقو راب و عیرلاق هب ماقا اذا اذک ناکم عنترا لاقب ردهنسانعم كيا

 تبوروم هلغمالت وا راج راوطو عب رلا لکا اذاريعبلا عبرا لاش ردهنس اتم قعالتوا

 راوطیتدوب هدننزو لعفت ( عیرتلا ) نم“ اذا ريعبلا عیترا لاقب ردهتسانعم قشلواط |
 | بوروق شادغب و عیرا لكا اذا ریعبلا عبرت لاقب ردهنسانعم قمالئوا رباج هدراب |
 | نوزوا هود و یعقاو ینج فالح هسولج یف لحرلا عبرت لاقب ردهنسانعم قمروتوا |
 | ( عابرتسالا ) هتلج اذا الیوط امانس ةقانلا تعبرت لاقن ردهنسانعم كما ادب 1 روا |
 زوو ارت اوا لمرلا عبرتسا لاقب رد هتسانعم قلوا نغب بولب وط هر رب قلموق ۳

 هدنصوصخ كءروب راوط و عقترا اذا رابغلا عیرتسا لاقب ردهنمانعم قغ هاوه

 ( عیرتسلا ) هيلع یوق اذا ریسال ریعبلا عبرتسا ل ةب ردهنسانعم قلوا نینم و "ئوق

 بویلنا هناعتس و تمدن یی 4ک هدنشدا هکرونید 4مدا لوش هلیس هی لعاف ےسا

 رربو تیشمت هللادهجو یعس هسفنب اعاد بولوا لسصعو الاون و یوق و لقتسه ||
 یصفكنار ( عترلا ) روبص هيلع یوق هب لقتسمیا هلمعب عیرتسم لحر لاقب هلوا |
 قالو هدننزو باتک ( عانرلاو ) هدننزو دوعق ( عونراو ) هلئوکس كن و |

 ناداباو رومعهولوص ولتوا لوقیللع تمحا بوس هرزوا دارم یکیدلید هدفلناداباو ۱ ۱

 كمحا بوی هلءادقا و صرح و هرمش دوخاپ كمعا بوب كرهکس هنا هدلحم |
 دن شوک هرزواروک ذم هحو كع اب لصالاق یو فال :اب كحراش یو ۱

 اعانرو اعونرو اعتز عتر لاق ردلمعتسم هراعتالا قیرطب هدناسسنا ردع وط وم 0

 ادغر برمشلاو لک الا وهوا ةعسو بسخ ىف *اشام برش و لكا اذا ثلاثلا بابلانم

 ردعاتر یعج عتار لج لاقب ردلعافریسا ندروک ذم عتر ( عتارلا ) هرسنبوافیرلاق
 ( عارالا ) هلی كنار ردعوئرو هلنبتعخ ردعترو یک مکر ردعترو یک ماین و مان

 لاقب رد هنسانعم قعراتوا هرزوا یداره هدرب ییدلید یراوط هلرممک كنز م
 من [ بعلیو عترت ادغ انعم لس راز ] یلاعت هلوق هنمو اهماسا اذا هللا نالف عترا |

 "یرق و وه بءليو انناود عترت نح یا بئاغلا ةعيصب بعلیو هاتلا مسکو نوتلا |

 رومغب عان راو امف نوئلاب یرفو [تعیج بعلنو ااود وه عن ر وای سکعلاب

 لبالاهیف عترتام تملا اذا ثيغلا عترا لاق ردهنسانعم كمررتب توا قجالتوا هود |

 روید هغلناوا رف و هغللوب نالوا هلبنهح اخرو بصخ هدننزو هرغ ( ةعترلا)
 قعصلا ن ورعیروملثم هکر طاب ةعترلا یورو + ةعترلاو دیقلا « لثلا هنمو

 یروم ورع هلببق ما هعیر نب رکاش بشم ندنسلیبق نادمه یدلنا مک
 بصخ هروب هلق یدیشااق ادیقم هدنرلحا هرفاو تدم بودا رب ز ردورپسا |

 یدنا راردنا ناتسحا و تیاعر یلک هموقم ربسا هقشب ندنرلفدلوا هداخرو | ۴
 ا را )سرسره ی سس هی حج بس سس
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 سنا هکربنعنلا بن عیب رو لیغط تن عییرو هئراح تن عیرو ذوعم تب عر
 مان ارخف هدکدایا رسک ینزلنشید هلوا كنهئراح هک عیبرلا ماو ردیس هع تاکلام نب
 یس اهلج رد رلش۰ رو صاصقلاهلاباتک عیرلا ماای اکا یرلترضح مالسلاهیلع

 ردرلثدحم هليا عيب ر ولغواهکرد یلهابلا ماوعلا وبا عبير نب زب زعلا دبعو ردرلهيياعص
 دیعس نب بعک نا ورع نب ثراحلا نب عیبرو ردندنیعبات ینافطغلا حي زق ن حب رو

 E رو ردندنس هلیبق مت ور نب عیرو ردیلهاج رعاش ةانم دیز نب
 ۰ عیب ر ىب ىب غلباالا « ردندنا تب وبشا ها عامر ھا سم تانا

 (هعی ر)ردندلاجر *اعسایخدوب هدننزو نابصس( ناعب ر) * ءادف مکل نینبلا رارمئاف
 ن هللا دبعو ردرل رعاش دبع ن هع رو نصح نب هع ر ردنداعنا هدننزو هنیهح

 ( عاب ر ) یدنلوا فالتخا هدنتب ردتبتم ییدح هدب اسست ماما ناس هک هعیر
 هل رلتلع هیلصا ةيفصوولدعیک ثالثوداحاردلودعم ندنظفل هعب را هعبراهلیع كنار

 ًارقو اعب را اهب را یا [ عاب رو ثالثو یتثم ] یاعت هلوق هنمو ردفرصنم ريغ
 یناقوف لوش هدننزو هبناغ ( هیعابرا ( عاب ر ةدارا ىلع رف زك عبرو شعالا

 رولوا هدننپ كراشید وزآ هلیا رلشید كوا هک رونبد هنب رب كلرلشید رد رد یناتحو
 باللا و ةيثثلا نيب تلا هنس یا هتیعابر مسکو هبرض لاقب روک تاسیعابر یعج

 اذا عابر وه لاقب رونید هناویح شقارب ینراشید هیعابر هدننزو یناټ ( یعابرلا )
 نا نسربد عابر هدنررحو هدنعفر تلاح هلغلوا ص وقنم ندیعاب رو و معابر قلا

 ایعاب ر انوذرب تبکر لوقت نسردا ماا هلئابثا یبهردقم یاب هدنبصن تلاحو یک
 ندنرل هلک راوجو حانسو ناپ و نام كنوب و عابر ىلع هتلجو عابر سرفو لجو
 رولک عاب رو هلن رولک عب رو هلع كنار رولک ب ر یمج ردقوب یریظن یریغ
 عابراو هلو دم رولک عب رو یک نالزغو لاررغ رولک ناعب رو هل رسک كنار

 هنشاپ یج درد یمسق نوبفو ردهیعایر ینوم هلیصف كنار رولک تایعاب رو رولک

 رونید هسیعاب رو یعابر هدکدریک هب یجدب هودو هبیصش# یلقنررط نوتب و رفصو
 ناب .هدننزو نسخا ( عب رلا ) راردا اقلا هدروب نم تقو یراشید لوا ارب ز
 هتئال وا هح هل هلیسسیدنک یسی روا لوق یبع رونید ههقا نارغوط هدننقو

 كنيك شلوطو اهعم اهدلو ىتلا وا میرلا ىف چ تناک اذا مب نم ةقان لاقب رونید

 ) عيارملا ) یاللا ةنيغسلا عارش وهو عيرملا ینونلا عفر -لاقب رونبد هننکلب

 عييارملا ماعلا اذهق ترزغ لا روند هروغب ناغای هدراهب لئاوا هدننزو ج: اصم

 ضو عبر لاقبردەنسانعم كانا ولە وكت رد یب هنسن رب (معیبرتلا) عیب را لواراطمالایا

 ظفاحو روند هب هننسن وله شوک ترد هدننزو مظعم ( عبرملا ) اعبر هلعح اذا
 ما باص نب هللا دبع نب درج ناو ندیم یطاغالا ميهاربآ نی د رګ دادغب

 تكندح
 n یمه هم ص تب هسی دک
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 لاطا نسحریغ ق نوكبالو اهبلعنوجقم مهلا مهلاحو مهناش ىلعیا میتعابریلع محلاقب
 مساعبرو مماعبرو مهم عاب ر ىلع مه لافب وا مهذخفوا مهنلیبقوا مهم ءاقتساوا منقب رطوا

 رسکب و تاک ر لاب ےھتاعبروا هيلع ۵ وا مهما وا ةنسح هلاح یبعیا مهتعب رو 1

 یدنلوا رکذ ولپو هن روا هدننژو هرم ( ةعب رلا ) مهلزانمقیا ءایلا ۱

 ۱ هتن وحیا 4-عب ر راظعلا خن لاق و وند هنس هلمط و هنس وطق رطع هل راراطعو

 رولوا هدرلعماج لاو هکر وند هب هق و دنص ناسلوا ج یسازجا فد رش ف.یهو

 ردتعاجج رب ندنس هلیبق دسا هعبرو رد هلیتهح هیبشت هبهنوج هکایوک رددلومویو
 هعونرب ندهلاج هدننزوهاتک ( ةعاب رلا )ردندنآ یب اتلا یبرلا هللادبع نب سوا |

 حب بولوا نودیمیتامام:دایم اخوا هنییاتعم تما یهو تید الات نوتلوآ وا
 هاچ نالف لج لاق ساسالاق لاقاک ر ردقح هلوا تيد ناثلوا اداو 0 جد لزم :

 | هلاصف ( ةعبرلا ) هلزاسنم اهیف عابيح هکلمام لک اهیف لذبیا هعابر اهیف رسک
 هکر وند ۷ ۹ ° هن وکر دوحاپ هنس ك دوحاپ هنسگ رکس هرزوا طا رفا كنهود ۱ 5

 هتعبرنسحاام ربعبلا اه لاش ردقح هلوا یس ناثلوا ربعت هل رود وب هیلوا دیدش 1

| 
Eهلبش دزا هعبرو دید شلاب سالو هودعنم برضوا هودع دشاوا هب رح لا یهو  

 .مقجم یرازوک شتآ هدنآ هکر ونید هنبراقلارا تنبرافابا حاصو ردتعاجز ندنس
 ۱ عبور لحر لاق رونید هسک نو یندو فیعص هدننزو رهوخ ( عبورلا ) رولوا 1

 ۱ هب : یراوح و و رود همدآ رودو هدننزو هوز ) ُهعب ورلا ( د فیعص یا 2

 ردشلنا تب هللا همجعم ىاز هلكملبا ذخا و مهف افحعم ىنعي هلكميا فحعت |
 كریکس نالوا هدنغایادرآ كن هود هعب ورو رونلوا نا هدنسهدام لاعت هللاءاشنا |

 ) عونربلا ( ردیا هایت ینرلکشوک هود هک ردبدآ ضرب لوفللع روید هنغل هصق

 برعویناج الرت هدنکرو شد شوم هدیسراف ردروناج فورعم هدننزو روغعد

 ندنرلقایا یرللاو لوطا یغرب وقو ربکا ندناو هیبش هبهراف هک رد رلکدبد یناشوط |
 كناوبح و ناسنا عو رو رد میس تعاب یعیداپویق ندر برد هنس هو رولوا رصقا

 هد وبشا كل رعاش مات لطحا هک هکر بد حراش ردقو یدرفم دنن روئلوا 1

fتاهل ىا ه الفتنا اذا هینتم میاریوزنت « اهقباس روجرجلا ةئالا بهاولا « ردعقاو  

 ثعاجب ر ندهک كلامنب هل ظنحن عوب رپ رلیدابا هرم صاضشا شعب راب رع هللا عوب رپ و هینتم

Êندنس هلیبق هم ظیغن عوربو ندید یعو ربلا ةربوتن ٣ نلاعا ردي رد  

 هدننزو دادش ( عابرلا ) ردندنا یعوب ربلا یرلا ماظ نب ثراح ردیردب نطبرپ

 عابر لجر لاقب هلوا ردیا ارشو عیب لزانمو تویب یرثکا هکر وتد همدا لوش |

 ندا بسا لاجر ایام |. هدښزو :نیبز 1 عیب J لزانلاو عبرلا ۲ فخ ها ت

۱ 

۱ 

۳ 



 ا ی ار
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 1 اا یعب رو یدنلوا رکذ هکزدکعد بوسلم هعسر هل رسک كنار ( یعبرلا )

 ! ن یعبرو ردنداخعا قرزلا یعبرو ورع ن یعبرو عفار نب یعبرو یعبر یا یعبر
  هبهریخذ نالوا هدنلوا هاتش مسوم هلب رسک نار ( ةيعبرلا ) ردندنیعبا شارخ

 توق هدننزو هیقس ) ةع رلا ( ءامشلا لوا مون رمیآ مهتیعب ر اوذخا لاعب روند

 ۱ هذه لاقت رونلوا ره ہعت یشاط توق هک روتند هداط رغآ نالب ردلاق ن نوا قم ص

 أ روتیده هغلغ وت رومدنالیک هشاب هدکنحو یوقلا هتلاشاب حک رجح یهو ءادشالا ةعسر ۱

 دتفح راغدو هنس هطناج قی زا و رونیدهرا زغم وهو رودیدطا هنعب یهو هتعب رسل لاقت

 راروقییسهل و بیط هنحا ك1 رلسو رع ون هکر وئید هب وطقو هب هلبط لوشوروند

 ردص وضخح هب هع ر ید هکر دیدآ هن رقر هدنتلایا دیعص هعب رو هناتعم هدرہتع

 | رج هکدتن زد ناندعن دعمن راز نا هکر دیعسا یردب كن هلیبقر سرفلا همی رو
 هدنس هلیمق لبقع و هلاک رح رود یعب ر هدنتدسن هن هليبق لوا یدنلوا ناس هدنسهدام

 ناب هدنس هدام عاخ رد ءاغلحلا وا هکرد ليقع نب هع ر یر ردراو هلببق کیا

 | مان هرقو هرعرعو هفاحقو صرا هكرد ليقع نب صاع نب ةعبر یسپ رب و یدنلوا

 ۱ هکرد یربکلا ةعير یرب ردراو هعیر کیا هدنس هلیبق می كلذک ردبردپ كرل هسک

 ۱ / ول ظنح ن هعب ریرو روثلوا قالطا یخد عوجلا ةعسر اکاو ردکلام هع ر

 نب ماع ن ةعب ر لوا هکردب ردب كتعاجر هدنس هلیبق نزاوه هعیب رو ردکلام

 | زوتوا هعیرو رذدآ كني را هدلاو دمو رونلوا قالطا دح ونب هراناو رد هعصعص
 یرویس هدنب رق *اریعم هدهفوک جاجح لزانم ( عیابرلا ) ردیعسا كما رک باحصا فن

 | هلنوتمط ( عب رلاو ) هلبض كنار ( عب را ) رونلوا قالطا هلابح هجیرب یهبن

 ۱ ذخا لا روئلوا ریبعت ر هدیرد هکر ونید هورحر ندب رد هدنن زو ریما ) a رلاو (

 هک وا ا دلو هد راهب سوم هکر ونید هست رواب هود لوش هدننزو درمص ) عب رلا (

 رد هعب رهدنش ؤو رد عابراو هللرسک كنار رولک عابر یعجج ردیماکنه جاستن ادتبا
 و جاتنرحا تكنهود هک هد هل رسک كنار روسد عابرو رون دتاعب ر هدنعج

 عبر الو ea هلام ,هلوق هنمو رد هعمه ینوم روند عه هنس رواب ندا دل ون

 ی یعب یغیدلوا مقم و ماد كمدار هدننزو هباتکو هيا یس ) ةعابرلا ) لام هلام

 ۱ رووا نام ر وا هام تناقا :رزونلوا قالطا هانعو ناش لوک یتیدنللاح
 | هب هقب رطو بولسا ییدلیا ولس لصا نع لوق ىلع ردصوصم هاح نسحو و
 | هذخف بعشنم ند هلببق دوخاب هبهلیبق دوخای هرادرکو روط یغیدلوا رمنسم دوخاپ

 , هفتکو هلنیتعف ( عبر ) ردذوخأم ندنسانعم تماقاو تاب ىس هلجج روئلوا قالطا

 رد رلاهعتسم هنسانعم 4عابر هدرلن وب هدننزو هماع هعبرو رد روم دام هک هدنن ژو
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 روید تاماهب را هدنعجو نایب را هدنسهینش رد مسا كننوک هبنشراح

 هشورونوا قرهروق شادغاب هلبعت كنابو یحف كنمرمه ( یواعبرالاو ءاعبرالا ) |
 ءانب هلم كناب *اعب راو اهبرتم یا یواعبرالاو ءاعبرالا نالف دعق لاقی روند
 تنی لاقي ردلمعتسم هدرلن آ ید *اواعیرا هکهتن ردیسا كنبرب ندنرلکر د رداحو
 هرزوا هش رط ترد ینرداح ییعی :دحاوو هعیراو هثالثو ندوع ىلع یا ءاواعب را

 هرزوا رد رب هدعب ترد هدسعب جوا هدعب ه رزوا كرید یکیا یشاب الثم ینعی
 ءاعب رالا ىلع هسروف هرزوا لرد تردو راربد ءاواعب رالا ىلع هس .یب هسروق

 ( عیرلا ) رد هنوکوب خد هینبا یسهلوقم هناختاویدو عماوح هدرا رهش كلذک رارید

 رهش دوهشلاعیر ردهنمزالا عير یربو روهشلا عبر یرب ردع ییا هدننزو ریما
 رونلوا ربسبعت رخالامنز رهشو لوالا عیررهش هکرد یآ یا نالک هرکصند رفص
 قرف ندهنمزالا غير رونلوا لامعتسا هلیظفل رهش نامه هدرلنوب یک ناضعر رهش

 هلراتنمو بوجآ رلکحچ هکردلوا عیر یرب ردهنوک کیا هد هنمزالاعبرو نوحا
 ییدشت رله وړم 4٩ ردبنات عب د یرو ردعوم نمکیدید راهب مزبالاح ردنامز یکیدتب

 هراهبو لوا عير هنلصف زوک وبشا راضعبو ردماکنه نکیدید یلصف زوک هکردمایا |
 هننآکیا راردا رابعا نامز قلا یهنس ناب رع هکرلیدد راضعبو ربدتا قالطا یا

 فی رخ هننآ ییاو ینا میر هنيا یکیاو ظرق هننآ یکیاو فیص هنآ ییا و لوا عید |

 یلواو رابتعا هعبرا لوصف رلبرع امدقم هکرید ح راش رلردبا ریبعت ءاتش هنآ یکیاو /
 نالوا هنسانعم تماقاو رلپدلیا قالطا میر هلکلک هراهب یحدرد بودیادع ندفیص 3

 لابقاو بصخ تیاغب عب ر رابرعو یهتنا رداقتحم ید قلوا ذوخام ندمبر | 3
 میر نولوقب ژرید عبار میر بودبا دیکأت هللا ذخا ینظفل عبار ندنا هس رولوا

 یبرهدنشاسن هعبر رهش هکه تن هل رسک كنار رونبد 01 هدنشسنو بصخ یا عبار ۱

 یکهبصناو ءایضنا ردهعب راو ءاعب را یعج كنظفل عب رو نوعا قرف هلنرتصف روند

 نالوا هسا زاهب مسوم یتعب "الکنا عر ضعیلادبنع هل رک كنار رد عابرو |

 هکر بد حراشرد *اعب را یعجب كعب ر نالوا هنسانعم لودحو هسبرا ی كعب ر |
 هحر خو سوا نالواراصنا نینلیبق ( ع ب رلا مون ) ردهعب را ید یعج دل رهش

 روهظ هدراپ هادتنا ردیس بنک تنتوفشواج/(عب رلا وا) ردفو رعمم و " ر صوص#م

 عیرو ردرادآ تعاچرپ ندن دحوردب رلعسا مارک باعا فن یدبمی رو نوه ایا

 هدنسوم راهب عیروردندنباعصایفاش ماماهدیسیکیا یزیدجانایلسن عب رویدا ملا ناي تنم
 كناتسبو غابو الرتو عبرلا رطموهو زرغدق انعیر لوقب رونلوا قالطا هرومخبناغای |
 رهنو بیصنو ظح یا عیر *الا اذهنم نالفل لاش روند هنس هصح نالوا ندوص .

 رک ذیساک رونید هؤ لک A رووا نیت توج هک یابد مرا ٩



 ۲ رد هات تلبا تساقا قرهلوا ینفتسم ندنبلط قالتوا هدعب ا ا قلوا |

 | دابترالا نع مرلا ىف اوماقا وا ةعبرا اوراصوا عیبرلا ف اوراص اذا موقلا عبرا لاقب
 1 ردهنسانعء قلاقربسق بویایا لوبق ییسبنم كککرا هلغعامش یجر كن هقان و ةعصااو |

 قملغ وج ىب وص كن وبقو ءاملا لبقت لف اهج ر تقلغتسا اذا ةقانلا تعب را لاقي

 كلبا تعحر كاج هب وص هود شعالوصو رثک اذا ةنکر لا ءام عب را لاقب رد هتسانعم |

 درو)ا یا ركلا لبالا تعرمسا یا رکلا عرسا اذا درولا عبرا لاقت رد هنساتعم

 کرد هتسانعم كليا بیسیم هدناپ تمحا وص یحاص یهودو تفو الب ثدروق

 قوجوتءاش یتم ءالا درت اهکرت اذا لبالا عبرا لاق هلوا رجا بوراو هدنقو ییدلید

 لئاسو عاجلا یا حاکنلانم رثکا اذا نالف عبرا لاقب ردهنسانعم كما عاج |
 لاق رد هنسانعم كسا بوئود هنن هرکصندکدنک ب ویتسبا هنسن ر ندمدآ ر

 | بودا كرت نوک ییا یتسەدايع تاو داع مث بهذ 3 اس اذا لث اسلا مرا

 نیموب هئدایع رت اذا شیرلا عبرا لاقب رد هنسانعم كلبا هدايع نوک یصجوا

 لوش هدننزو هسنکم ( ةعبرلاو ) هدننزو ربنم ( عبرلا ) ثلاثلا مویلا ىف هاناو
Eینآ رلنداکوب لوب هب باد هکروئید  KSیر یحوا ر بوقوض  

 | دبعو هللا دبع ندیاصا عبر و رلردلکوب هل غمردلاق بولآ یرخآ حوا ر و

 | هلغلوا ندنیقفانمو یرل زوک هک ردبعما ی رلردب كناوذ مان هرارعو دب زو نجرلا
 ۱۰ هم ی هعوعو نالوا یرعش ؟یوار عاش ما ررحو یدىا اعا ید یلریصب

 جافا یرلکدید هعبرم هننلآ كنکند كوب هدننزو هلعافم ( ةعبارلا ) ردیبقل
 | لوا رکاو كقلكوب هیهلاد هلغمردلاق بوتط یر ینرکیدو یر ینجوار بوقوص

 اولخدا اذا لجلا اوعبار لاقب رد هنسانعم كقلکوم قرهشللوف هسیا قو كنکد |
 | نكت ناف ةبادلایع هاعفر مث رخالا اهفرطب رخآو اهفرطب ذخاو هتح ةعبرلا

 هعبارمو هعبا رلاب الج و نالف یعبار لوقو هبحاص دب اسدحا ذخا هعبم

 ههناسم هکهتن ردهنسانعم كما هلماعم صوص هعیب ر مایا هدننزو لادح عاب رو
 | اصوصخم یا اعابرو ةعبارم هتلماع لوقن رد هلماعم نالوا هلقلیآ هرهاشمو قالب

 یناشوط برعو یلاصجع الرت یتعب ولعو رب هدننزو هع ( ةعب رلا ) می راب
 ( یب رلاوذ ) عیبارب تاذ یا ةعبرم ضرا لاقب روند هرب ولروناج یرلکدید

 ردبقل كلم ر ندن رلکدلیا ریبعت *اوذا ندنکولم رج هدنع هدینن زو ابحیم |

 دودعم تا ددع ترد ند دادعا هلع ف كناب و كنه 7 ) 4-ءب رالا (

 رد هبوب ځد هرئابب دادعا هکهتن رونېد عبرا هسرولوا تنؤم رد صوصخم هرکذم

 رديمسا كددع قرق ( نوعبرالا ) ةوسن عبراو لاجر ةءبراب تررم لوقت
 هلا دمو هلال تاکرح كنابو یحف كنهرمه ( ءاعب رالا ) رونبد لهج هدیسراف



۳:۷ 
 E, eee ی ات تاک O اس تو کی لو ساتن لات تن سس ی ساتن سن دست توس تان تنی

 | مولا عب ر لا رد هنسانعم قاوا یسج درد قرق نکیا رفن ج وا قرق رلن [ دوخای

 قلوا میقمو تبا بوشلرپ هدرب ربو نیءب راو ةعب راوا نیعب را هسقن مهمع اذا
 ۱ قمار وا هنب رومغب رام و ه ماقاو نأمطا اذا ناکلاب عب ر لاش رد هنسانعم

 دعم ( عب رلا ) عيب رلب اورطع اذا لوهحلا ىلع موقلا عبر لاقب ردهنسانعم
 یا مب رمو مهعب ر اذه لاق روند ههاکشاقا صوصخحم هراب یک عب ر هدننزو

 یک هعبرو عبر ( عویرلا ) ردیدآ عامومرپ عبرعو عیرلاق هيف نوعبنرب مهضوم
 حبر لحر لاق نوح#يدلوا یرادق« عارذ ترد یرثکا روند همدا ولیو هنروا

 رونید هبسک نانوط همسر ه دنوک تردو لی وطلاو رهصقلا نیب یا عون رمو هعب رو

 ( عابرلا ) یملا نم عبرلا هتباصا اذا عوبیم وهف لوهحا ىلع لحرلا عبر لاق

 رولوا تبان هدرابب لوا یانو ر وتد همدآ ولی و هئروا دوب هدننزو حابصم
 لام عابرعو عیرلا لوا یف هنابن تبن ناک اذا عابرع ناکء لاقب روید هناکم نالوا

 ند یدبا ردبا ذخا زلنلوا رکسع سو ریما «دنیلهاچ هک ر وند هنمبر كنيت
 كلا متاح نب ىدعل لاق ثيدجلا هنمو حراسشلا لاق رووا ذخا سجن هدمالسا
 هب هقا لوشو ةياهاج لا ف سرلا هذخأي ناك ىذلا ةينغلا عبر وهو عابرلا لكأ

 هدنتفو یعوکود لود ادتبا لوق یلع هلوا ینداع قم روغوط هد را هک ر ونید
 دلت ىتلاوا عيبرلا ىف مجفت ناب ةداتعم ىا عابم ةقان لاق هلوا ینداع قم روغوط
 ولی وب هنروآ هدرلنوب هاب راهبنب لوعفم مساو لعاف مسا ( عترلا ) جاتنلا لوا ق

 صوصخم هتماقاو لوزا یمسوع راہب هل هب لوعفم مسا عمو رونید همدآ
 هدنوک ترد ندنماسفا یساراوص هود هلل رسک كنار ( عب رلا ) روید هل

 هک جوا نوک ترد دوخاب بویلری و وص نوک جوا هک روند هنغالوص رب
 ةثالث *الانع اهسبح وهو مبرلا هلا قس لاقب ردقءالوص هدیجدرد بویلرپ و
 هب هتس ناتوطرب هدنوک تردو عبارلا ف اهدوروو لاسیل ثالثو مایا ةعبرا وا مایا

 لاق رئوط نوک یدرد هرکصندکد ریو لصيف نوک ییا بوتط نوکر هکرونبد

 ندنسهلببق لیذه مب رو ناموب عدنو ام وب ذخأت نا یهو عب رلا یج هتباصا
 عبار روداد هرل هود نګا وص رب ه دنوک ت رد ) عباورلا ) ردیدا لدحر ر

 هلرسك كوز ( عاب رالا ) عب رلا ب رشت تناك اذا عباو ر لبا لاقب ردیدرفم

 عب راو رک اک لحرلا عبر لاق ردهنسانعم قعوطر هدنوک ترد ےچس یک عب ر

 درد یک و نویقو یملا نم عبرلا هتباصا اذا عبرعو عوبم وهف لوهجا ىلع
 كمريک هب یجدب هود ینعب فذا تاذو هب یځشب ولقنرط لاتح و رفصو هنشای |[

 تاذو رقبلا تعبراو ةعبارلا ةنسلا ف تلخد اذا معلا تعبرا لاقم رد هنسانعم
 یندرد لوق ىلع كمربک هنمايا راب سانو ةعباسلاق فا تاذو ةساخاف رفاشلا |



۲۳:۹ 

 " سا هکلب نموا درهم هدعج یتبع هس رولوا تفص ینزو هلهف ارز هلا رونبد
 تاحورسپ یک تاعشرو تاخقت رولوا رحم هسیازاوا ءیدوخایواو یتبعو بولوا -

 لیوطلانییا تاعبر ءاسنو لاجروةعیر ةأرعاو ةعبرو عبر لحر لاق رولوا هللوکس
 | اعبر لحرلا عبر لاقب ردهتساتعم راظتناو فوقو رولوا ردصم عبرو ریصقلاو "
 یلعوا كفن یلعوا كيلع عبرا مهلوق هتمو سبحو رظتناو فقواذا ثلاثلا باّبلانم |
 ډوز چ رو لوا a RR لا ريح هکشت ی۶ل كعلظ أ

 هلتفاذا لبحلا لاق ردهتسانعم تكکوب ساق ترد یاو | ةوقلل اناصم اديلاب ۳ ۱

 توقد اا ا 4 ردها تم قازا وصرم هدنوک ترد هودو تاقاط عبرا نم ۱

 لبالاتعب ر لاق ردنرابع ندقم راوص ینوک یجدرد بویم رو وص هریک جوا نوک
 رو بصخا اذا نالق عن ر لاق رد هتسانعم كعش را هغلل و و هغل هل زوحاو عبرلا تدروا اذآ

 1 یا هیاع تعب ر لاق رد هنسانعم قعوط مس رب هدیاوک تبرد ید عبر یا یتدآ

 عنصو هنب رزوا هبادکوب مد داکیاورک ذی-اک لوهحلا لع عب راو لج رل عب رلاق واعب رهن اجاذا

 2 ندنرگیدو یر ندنحوارب بوق وصیباقا ی رلکدب د هعب ےہ AN Re RO دلب ادا

 هنبرللا كبر یرب یسیکیا هسیغوب هعبرمرکاو تاک وب ه.فمردلاق بوشپای یرخآ
 هتح هعب رلا لحدا اذا ل2 اعر لاقب ردهتسانعم ثعاک وب بو ردناق هلذعلوق بو باب

 ذخا ةعبر نکن ناف ةب ادلا ىلع هاعفرم رخالا اهفرطب رخآو اهفرطب ذغاو

 | .قملا یر هدئرد ندسنلام كدآ ریو ةيادلا يلع هاعفرب ىتح یا هبحاص دی به دحا

 هل اوما عبرذخا اذا ینالاو لوالاو ثلاثلا بابلانم اعنر موقلا عبر لا رد هنتس اعم

 رد تم قوا یسج درد ینعب قلق ترد 10 توراو هل ران اب كمدآ واو

 و عر را ۸ بس مهاعح اذا ةررك ذملا باو الانم امر ر هن الئثا و ۳

 عب ر مهنم ذحا اذا شيجلا عبر لاق رد هنسانعم قفا عب ر نیرنع لام یدل

 ندهیاهاج لاعفا یرللیا PA 2 رل ریما و 0 مم رحم ى عب ر ويشاو 0

 . قلناب رهم بوړکر سا یمدآ رب عب رو یدلیا در هنیذخا سجن ی آ مالسا ند بول وا

 ۱ ۲ ودر ۱ و سل زاو ند هم فزع ادا هلع لاش ۳ ۳ ترا
RD ۱زا 9  AIT IS 

 ییدلید بولوا بیسم هداعرم هودو سمقاو فک اذا هنع عبر لاقب رد هنسادعم

 , اذا لبالا تعب ر لاقي رد هنسانعم كا وص هدر ییدلیدو ب والت وا هد رب

 ۱ ناكملاب لحرلا عبر كلزک و تب مثو تءاتث فک تاکاو یعرلا ىف یوزر

 | كيا کو فرصت هرزوا یهاوځد هدنآ هلفلوا یوتبم هب وصرب هکر و

 زوقط زوآ تعاجربو هاش فک هيف مک ادا "اي لحرلا عبر لاق ردهنسانعم

 قلوا یجق رف یب كليا قرف یرلنآ هل یدنک LD 4 یی نکا رفن

 د وځاپ



۲۰ 
 ا ا ج انو

 دی ذتف *یفلا عذعذ لاقب رد ا قلوا رامرات ) عذغذتلا 7 ادیدش ۳م ۱
 ردهعاعذ یدرفم ردهنسانعم قرف رلکواب هدشزو باح ) عاعذلا 3 ددنیا |

 | كنحاغا امرخ ییاو روند هنج افآ امرخ رتکو زسب وصو اقرفیا ءاعذاژواج لاق |

 ام رخ اش ورتک یدو هلق كنالوا اذ عداعذلا) دز اج هد هم هدي و روند هنشام ۱

 (ع ذعذلا )تههوانههیاعذاعذ اوقرفنلاق رونیدهصاضخالولب كولو: رونیدهتحاقآ ۱
 . عیذمیاعاذعذلحر لاقب رونبد هلاقم لاق نالوا زمنا رارسا مک اعطقهدنزو راثرت
 ۶ نبنبسن فدا رپ هکرونبدهینک لوش هدنزو لاس( عنها )یسلا مکبال ها ۱
 هدننزویملا ( یعندالا ) ردها هجم یازوب دوخاپ هلوا ردبا بست یاعدانکیا لکد |
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 يج دزو عون ( عوذلا ) ردلکدنععم یتلداوبو رونبدهرکذ نوزواو یریا |
 هانلمتاتساو هانهحایا .اطوذ هلام انعذ لوقت ردهنسانعم كلیاثالهاو لاصیتسا هما

 ۱ ثروت بوغا نعوم كیوص نالوا هدناقو هدنموح هر كەر ( ةعاذالا ) 13
 بامز و تو 51 هماع ی هنسن رو هون رش اذا ضواف ام : ساثلا عاذال اش رد هنس انعم |ا ۱

 عویش ( عودناو ( هدنن زو عید ) عيذلا ( دن بهذاذا هعاتع عاذا لاش رد هنس انعم

 قلوا سنتنمو شاف هلاف ( ناعیذلاو ) هدننزو هعوعیش ( ةعوعتدلاو ) هدنزو
 ر ےک السا( عابذملا )رشتا اذااداعیذوفع وعیذوام ويذواعيذ عيد ربا عاذلاقب رد هنسانعه

 ا مکیالیا عایدم لحر لاش روند هک القا ردنامیاشو شاف هساناماد بوبلا |

 كلنا هعاشاهرحصا سان هلن وصالعادوخ ای قلق ماشو شافیرمس هل رمسک نهم( ةعاذالا )
 نالوا هیضوحو سانلاق هیدانوا هزهظاو هاشفا اذا هوس عاذا لاق ردهتسانعم ۳

  هبفاماورش اذا ضوح"قاع موقلاوا لبالا عاذا لاقل ردهنسانعم كسصاامات یوص |
 ؛ هداموبشا هاویهذاذا يلام اوعاذا لاق ردهنسانعم كمروتک بورویس هماق یهنسن رو |

۳ 

 ردهب ايو هواو هرزوا موقم هحو

 | ییولوح هنيعب هلي وكس كناب و ىحف كنار ( عبرلا ) (م ةلسهلا ءارلا لصف «) أ
 هل مسکكنار روک عابریج نوسلوا هسرولوا هدربن هنسانعم هناخ رونید هوا لقشم |
 | مبرو هرادیا هعیرق ماقا لاقب رولک عابراوهدننزو سلفا رولک مبراو رولک عوبرو ق

 عب رف انلزت لوقن رونید هغانوقو مهتلحیا نالف یب عبر عسواام لاقب روید هن هل
 هب یناسنا تعاجو هشعزیا هعدر تلج لوقت رونل واقالطا هن ویا و لزیمیا فیل ۱

 هللاایح لوقنو ةعاجیا ریثک عبر مویلامه لاقب هلیس هقالع لحو لاح روتلوا قالطا |
 موقنامب ر اذه لاق روند هناکم یرلکدلیا تماقا هدنمايا راهبكسانو كموقیا كءبر

 ردژاج هد هلاحف هدنوب رونی همدآ ولیو هترواو عیرلاق هيف نوعنرب مهعتسومیا
 هعب ر هدنشوم كلذک رد صخا ندنآ هعر نکل هلااه رونید یخد هعبر هدنو و ۱

 | تاعبر قر هلوا ذاشو هلنوکس كنابو یف كناررد تاعب ر عج هدکنسیکیا رونید ۱
USNS SN AAT POS Pen mYو  

 روند



NEE 

 | هنآلوش لوقلع هنآ كالجو تسحقباس یتارفاو هعارذ لف مدلا لاسف هر ف
 زا یروناج لوا بوشتب هلغمووف رواج یشحو هلکنآ هسک نالوا هدنرزوا هک رونید |
 | لاقت هلوا شللا هدولآ ینرللوق كيا بوب ار ناق نیغم روا هلحالم نالوا هدنلا .

 مدلاب روفت ةنعطهنعطف هيلع هسرافویفح ولا قحبیذلا وهواقباسیا عرذمسرف |
 | لاقب رونید هزوک وا نالوا یرلکنب هایس هايتس هدنرلهجایو سرفلا یارذ ساق |
 لاق رونید همدآ نالواقرمشا ندنردپ یمانآو دوسعل هعراکاق تناکاذا عرذءروت |

 نالوا هدنرللوق قالطا عرذم هرطاق ضعب هانم فرمشا هما تناکاذا عردم لحر |

 هفرطلوا هلکلک, ندراج نالوایساباب هک ایوک یرلناشذ یک هرهمهناد یک ایمی نیکو |

 قالطا هنالوا قرشا ندنلباب یبوص یسانا اقلطم هلتبسانموب نیغلوا یتیم هننکیکچ |
 ندنالیب ردیبقلكمدآ رب ندلیقعن ةحاغخوتب هدننزو ثدح ( عرذلا ) یدنلوا
 یرادقمعارذرب یبوطرعرذمو یدالوا صاصتهلک طلا رارقا هرکسندکدلیا لفین رب

 عارذ ردق ضرالاق حس ردق ناکاذا عرذمیطم لقب رونید هروغب ذا هغارهط

 ) عیرذتنا )روید هنالنرصنالوا یشدیرلیکدرج هدنرالوق هدننزوهمم(ةعرذل ) |
 . هارونم هقنخاذا هعرذ لاقب ردهنسانعم قغوب بوالوط ندندرآ ینرللوقیک عرذ |

 زا كلبوس ربخ زارو هرقا اذاا ذکب عرذ لاق رد هنسانعم كابا رارقاو عارذاب |

 | قلب هلیسهلطف كنب رالوبیلوق كننهودو ۵ ینربخیاهربخ نماتهش ل عرذ لوقت ردهنسانعم |

 هل رللوق هدوصو هعارذف هم اطخ لصش هدیقاذا هریبل عرذ لاقم رد هنس انعم
 | ياو مسن اذا ةحابسلاق عرذ لاقب ردهنسانع» كمزوبقیعو ضیرع قر هیلحالوق

 ناعتسااذا قسلاق عرذ لاق رد هنس انعم كکجو ص ندوبق قر هشلمد راب هلبلوف
 زبت رن هکر دقلوا یعسلای هلنیع همه ٌهنحسن لا هکرد حراش هبف امهکرحو هدیب

 كلذكر ولوا رادم هّتعرمس یک دانق رد 4ام قعان وا بولاص ی رال وق هدکع روب

 ال ی هدزمو هیعا رذ كرحاذا ینلاف عرذ لاش رد هنسانعم كعروب قرهللص ین رللوق

 ,عافدنا ( عارذنالا ) هدییاموا اذا ریشبلاعرذ لاقب رد هنسانعم تانا تراشا هلبلا

 ۱ رعردنا لاق رد هنس انعم قالوا طسنم بونش ود هدکع رو هک ردیف داو هدننزو

 1 1 هطلاخاذا هعراذلاقب ردیفدارحو هدنن زو هطلاخم ( ةع راذلا ) هبف عفدنا اذارپسلاق |

  هتعب لوقت رد هنسانعم كمربو هلوشرا بوپمرو هلغلتارواو هللا یاص یهنسنربو |
 | بوتیدا هلیسو یهنسئرپ ( عارذتمالا ) فارجلاو ددلابلعرذنابیا ةعراذم بوثلا |
 (ذعذعذلا ) هل ةمیرذ هلعحو هیرتنسا اذا هب عرذتسا لاقب رد هنس انعم كفلريس لكنا |

 ريغولاملا عذعذ لاق رد هنس اعم قاث ناشی رو هدنکارب ی هنسنر هد زد هراز

 ریعاوا ریدلاعذعذ لاقب رد هنس انعم كلا شافیرهخ رايا یرمسرب و هقرفو هددباذآ
 هنكرحاذا رحشلا جرلا تعذعذ لاق ردهنس انعم قسالغرا كب یب هنسن رو هعاذا اذا

۳ 
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 رد هش اعم عیفش عیرذو وططامساولا رخسلا فنا ئا عیرذو عورذ ربعبو سرق

 هشيا ولتل وهسو واتعسو بویلوا یسهقاعء الصاو رد هنسانعم عب رسو كياجو
 روند همراوا نالوا عیرسو نلفانش یک ماع یاب وو حساو یا عی رذ ما لقب روید

 روند هب هلبتسو يج و هدنن زو هفرغ ) هع رذلا ( شافیا عیرذ توم لاقت

 E هزل هرحان ر هش هدننزو چ اتش ) حنراذلاو ( هدننزو حص ) عراذلا ( ۱

 | لوجقرط رو بولوا كلتشو هععابوغاب قرطرب هکرونید هبارقو نادلب لوش لوق "
 روند هنب رلفایا كندباد عراذمو یک را هدلب مان هیسداقو رانا هدقارع هلوا نابایو |
 | یرادرفم روند هغلامرخ بیرق هرادوا تلنشو ما وقلایا عراذلا یوق زیعب لاق |

 ١ هده ترمضو رد هک وونید هک وک هدنزو فتک ( عرذلا ( رد عارذم 1

 ده حس سم کک تناسب ریست = س ا ا ا س

 ۱ لیوطاایا عرذ لحر لاقي ردشح هلوا زکنا هنتفو یوکدب هک هلوا زا ردنابز

 | لافروبد همدآ نالوا هرابسو هدنور بويعا مارآ و رارق رابنو لیلو مشلاب ناسالا
 وه لاق روند همدا جمع تعط هل زاب تفلا شوخو رایو البلرابسیا عرذ لحر

 هدنوروتسح هکرونند هاودلوش هدننزواحرف ( تاعرذلا ) ةرمععلا نسل ایا عرذ |
 كن هزه ( عارذالا ) هلوا هحدیعب یعاجت راوذخا ندربو كربس یرلعدآ بولوا |

 دلواذ تراصاذا ةرقبلا تع رذ لاش رد هنس اتعم قلوا ولبرواپ یرغص ناب هلرسک

 مالکلاف عرذا لاق رد هنسانعم كلون قوج كبو ردذوخأم ندعرذ نانلوا رکذ /)
 غار دنا هنصبغاذا یشلا عرذالاق رد هنس انعم كلنا ضبق هلعارذ یهنسنرو طرفا اذا 1

 تحنم هبعارذ لاقب رد هنسانعم قمرقج ندنتلآ كنسهلوقمهبح یرللوقو |
 ردهنسانعم كلباطارفا هدزوسیدوب هدننزو لعقت ( عرذنلا ) امهحرخا اذا ةبحلا ۳
  كلوبیو قلراپ هراب هراب یرادقم عارذالوط هتسنرو ط رفا اذا مالکلاق عرذت لاق ۱

1 

۱ 

 یهنسنروالوط عارذلا ردقىلع ةقش ةقش ققشناذا *یفلا عرذن لاق رد هنساتعم |
  هبهلیسور و بلا عارد هردقاذا هعردت لاقب رد هنس انعم كم لا ریدقتو سابق هللا لوق |

 یرالوق ناويحو ةليسوب لسوت اذا ةعيرذب عردن لاقب رد هنس انعم كلا لسوت ا
 عرکلا لبالا تعرذت لاق رد هنس انعم كماریک هبوص هحزآ یرادقم كح هتروا |
 ردن انعم قمرا ینرلناربب امرخنوحصا كمروا ریصحو اهغرذاب هنصاشف هئدرواذا ۱
 لاذو كنز ( عارذالا ) اریصح هنم لعصل صوخلا تقشاذا ةأرملا تعرذن لاق |

 رد هنس انعم قمرقح ندنتلآ هبح یرللوق یدو هدننزو لاعتفا هل رسک كن هددشم |

 لاعفا یتعب هلهحو کا هدشربش ثیدحوو اعارذا ةبلا تح نم هیعارذ عرذا لاقي ۱
 عرذا مالسلا هيلع ینلا نا ] ردو روک ذم ثیدح یدنلوا تیاور ندنرباب لاعتفاو |[
  هنزات و بت ( عرفا ) [ اعارذاةبلا لغسانمهيعارذ | 1
 ؛یبو یذلاوهو عرذم لجر لاق 2 سشقآ ن او لغت هرا بورود ق /
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 رت رفاه و یا یو ویلا رف هدرعاسل هکردلمعتسم هتسانعم كلنا ۸
 هرزوا یرالوف هود نوحا كا بوکر بکارو هل عفش اذا نالقل هدنع عرذ لاق ۱

 مدآ رو دحا هبكريل هعارذ ىلع یطو اذا ریعبلا عرذ لاقب ردهنسانعم ككوج |
 ردهنسانعمقغوب هلغمقصبوالوط هنیزاغوینرالوق بوراو ندنسهسکا كنهسکر ¦

 یک عارذ رونلوا هانک ندیوخ عرذو عارذلاب هارو نم هقنخ اذا انالف عرذ لاقب |

 بسح ی وح تكسکرهح رولوا كعد نیعم و دوهعم هک را رد هتسانعم عورذم هدارو

 عرذو قلخایا عرذلاو عارذلا عساو لحر لاش هنم و ردنیعم و ررقم هقلخا

 هعرذ سالاب قاض لاش رونلوا هانک ندتفاط و با و توق یک دب هلا عارذو

 ( عارذلا ) اصلخ هيف هورکلانم دجلو هتوط تفعض یا اعرذ هبقانم و هعارذو |
 روند هنواخ نالوا تسد زېت هدکمریکا كلبا هدننزو باتکو هدننزو باحس

 ندیفعح راج راشب رد رمصاعم هللا میکو عارذ اننا راسپ و راشپ ردنداعا عارذ و

 هروغپلوش هدننزو دادش( عارذلا ) ردندنیعبات ( عار رذ وا )یدلیا ثیدحتیاور |
 لاق هلوا ررکوج هاککو ج هنب رزوابولوا یوتسمندنس هسک |نوج ا قعشآ هب هقان هک رونید

 ردیبقل كد ما قیدصن لیعسا عارذواهخونتیفهعارذ ةقانلا ناسي ناك اذا عارذ لج

 همولط كچوک لوش عارذو ردهباورلا فیعص وب وردیبقلیدتندح مانمصنندجاو
 روک ذمیرلکدید عارذ هلنیتصف ( عرذلا ) هلواشلزوب ندنناج یرللوق هکرونید

 برش اذا مبارلا بابلانم اعرذ لحرلا عرذ لاقب رد هنسانعم كما وص هلمولط |
 راقایا و عغشت اداهیلا عرذ لاق دیو كلا تعافش هدنفح هسک ر و عارذلا

 عمطو صرحو اتیعا اذا هالحر تعرذ لا ردهنسانعم قلوا بای ندقلنغ رو

 روند هنسیرواپ تكنبرغص ناب عرذ و هععط یا هعرذ یبا لوقت رد هنسانعم

 | هلکنا مدا ندیا ی هدیص :هکروند هبهقا لوش و هل رسک كلاذ ردناعرذ یعچ

 یرع یردب بولواییرع یمانا هدننزو رجا ( عرذالا ) هلوا ردبا یر بوئلریم |
 ۲ 1 نالوا یرع یرد بولوا یدذح لوف ی ها لوق لع روند همدا نایلوا

 انا رب سیب تباغب و ةال وه یرعلا ناوا فرفم یا عرذا لحر لاش روند

 هلرصف و یرمکكنار و یصف كنم هم ( تاعر رذا ) اا عرذا لحر لاقب روند

 هل صف كنار و كنءرم» رونبد یعرذا هدنتمسا ردیدآ هدلب ر هدنیسهکلوا ماش

 لعفناملوقت رونلواقالطا هرلکناوهراکب وک هدننزوبانک عارذدوخاپ ) عراذدالوا (

 یند وب هدننزو هنيغس ( ةعيرذنا ) ريملاو بالكلا ىا عارذلاوا عراذلا دالواب

 هلیسسو و راردبا یر بونلرپس ینآ دایص ندیا یر هراکش هکروند هبهقا لوش
 (عیرذلاو) هدنزوروبص ( عورذلا ) قتلپسویا نالفیلا یتهرذوه لوقت ردهنسانعم

 رونبد هبهود و هلآ نالوا شیکک یرلءدآ بولوا كالاچ و تسح هدنزو ربما

 س رف
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 كنغمر هن روا ندنحواکسرد تناسنا هدننزو باتک ( عارذلا ) (۰ لاذلا لصف *) |[

 نم وهو عارذ هرادقم لاتش روالوا ریبعت شرا هکرونید هرادق هجراو هنحوا |
 هنسانعم دعاس رونبد هلوق عارذو یطسولا عبصالا فرط ىلا قفرلا فرط |

 رولک ناعرذ و رولک عرذا یعجج رولوا رکذم اصعب ردثنوم عارذ هد هدنسیکیا |
 | هلکلیاریسفت هلا دعاسیعارذ و هلا عارذ یدعاس فلوم هکربد حراش هلم كلاذ

 نالوا ینایم فک هلا كسربد دعاس هروک هفلّوم هکیدلاق ردشلیا رود باکترا |

 جاعا نالوا یواسم هروب رادقم ندلوا یانعم و روئلوا ریبعت كلی را
 | کیا وب و رونلوا ریبعت نوشرا هدیکرت و زک هدیسراف هکردشوا ذخا ی

 هکردبح فلوم رونک هعیرذیرغصم تح ردئنوم هرزوا یوق نوبوشرتکا | هدانعم
 یهتنا ردموسیم هدریثا نا هبا ییدلک هنسانعم دعا و یدللا یدصت هکوب

 ردیسب رقوب ندنرلهجاب یتعی ندنرلعارک یرلعارذ كابک و نوسیف و درفصو |
 ندنرلکجا یروق ینعب ندن رافیظو یرلعارذ كشا و رطاقو تآ و كنهود و |

 قوطلثم وب و « عارذلا ىف عمطبف عارکلا دبعلا عمطنال « لثلا فو ردیرلیرقوب
 | رکذیساکرولواهانک ندتقاط وبا و ندهیصس و قلخ عارذ و ردموسم هدنسهدام
 | هبهبلعئونم هدنع و رولیصاب هنلوق كنود هکر ونلوا قالطا هبانغم هنوکرب عارذو
 دعس ن كلام یب كلنک راردبا اغمت هلکنا ینرلهود هکردیمسا اغرب ص وصخ

 . بالک نب ورع ناعارذو ردیعا ید كناغمت هنوکرب صوصح هکولب رب ندنتعاج |"
 ! كنيغراق و كار عارذو رربد عارذ هتیرب ره روند هغاط مصب یکیا هدندالب ۱۳

 . وهو لماعلا عارذک یوتسا لاقب ردیفرط یشاب یرقوب ندنفصن هکرونبد هنبردض |

 : رکو ندرومد كرك رونبد هبوطوا ناشلوا ریبعت نوسشرآ عارذو ةاةلاردص |
 ٠ هطوسلا دسالا عارذ ةكرونلوا قالطا هلزنم رب ندرق لزانم و نوسلوا ندقوبح |
  هطوسیر ردراو یعارذکیا كدسا نالوا روصم هدنحرب دسا ارز ردب رلکدد |

 . رولوا لزا اکا رق ردب رغوط هنفرط ماش یسهضوبقم رد هضوبقم یربو |
  ندبکوک ییا رادقم یصاق یرلنب هکر دن رغوط هشاج نم یهطوسم و |
 , بواص ندهطوبقم رق ًاضعب رد دنع ندهضوبقم و تكسکوب هلمس هدایز ردن رابع أ

 ١ هدندرد كلوا نوناک بودنا ع ولط نوک ی درد كتا زوم رولوا لزا هداکا

 هکر دیبقلكت هسک مان ثراحلا نب كلام ( رهنلا نیعارذلاوذ ) زدا بورغ و طوقس
 لاق ردهنسانعم كلوا هللا لوق ییهنست رب هدننزو عرف ( عرذلا ) ردندارش
 كلا هبلغ یسهضراع قعصوق و عارذلاب هساق اذا ثلاثلا بابلارم اعرذ بوتلا عرذ _

 عیرس هروک هلنایپ كحراش ردنرابع ندقتصوق هرورشلاپ هکردلمعتسم هنسانعم
egies: :تعاقشو ا ل 2 االف "قلا میاد لاقب ر ندمی رد نالوا  
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 : هعامدفطلا ام لاق رونیدهنیرتا لاجج یلیدنقآ یرغوط هنکلد نورب یغاشا كبد
 ٠ رددآ تاب رب هدننزو بارغ ( غامد ) رضا ىلا لئاس رظانلا ف مسيملا وهو

 .. رولیصاب هربقح هقآ یشاییزوک هکر دیعسا اغير صوص هود هلنیتعع ( عمدلا )
 ٠ موس یا عومدم ریعب لاش روند هبهود شلاب اھم یرلکدید عمد ( عومدلا )

 | رتب هدرناتسب هکردیس هبح كتاب رب وب و ردفورعم یورادرب ( دوا عمد ) عمدلاب
 | لوش هدننزو نارکس ( ناعمدلا ) رارزود عیبست ندنآ رولوالعک وک لّام های

 يلع یا ناعمد حدق لاق هلوا رولیکود بوشاط ندنغلولط هکروند هباق ولط

 ۱ قمردلوطهلبرسک كنءمه ( عامدالا ) ردوصرپ هدندروب رصونب (ةناعمدلا) لاس
 هدننزورپما ( عیندلاو ) هدننزو فتک ( عندلا ) هاالماذا ءانالا عمدالاقب ردهنسانعم
 نالوا نمار هشيا ر بویلوا یرثا دشرو لقع الصا هدننزو هنیفس ( ةعیدلاو )

 لقعالو هل بلال لسف یا هعیندو .میندو عند لحر لاق روند هسک ا و هبامیم

 | هدنسهیعاد ادغ بولوا برطضم كب ندقلجآ تیاغب قحوچ هلنیتصف ( عندلا )
 | عمطو یهتشاو عاجو دهج اذا عبارلا بابلانم اعند یصلا عند لاقب ردهنسانعم قلوا

 | لاقب ردهنسانعم كلیا للدت و عوضخ و عمط اذا هيلا عند لاقي ردهنسانعم كلتا

 كياصق عندو مول اذا لحرلا عند لاقب ردهنسانعم قلوا مثلو لذو عضخ اذا هل عند

 ریعبلانم رزاجلا هحرطبام یا عندلاک هؤاطع لاقب رونید هنالضف یفیدنآ ندحوذم

 (عوندلا) مهلاذر و سانلا ةلفس یا عند مه لاقب رونلواقالطا هان لاذراو هلفسو

 عند لاقب ردهنسانعم قلوا ےئل هدرانوب هدننزو هعانش ( ةعاندلاو ) هدننزو دومق
 | مئل هدننزو فتك ( عندلاو عنادلا ) مؤل اذا ثلاثلا بابلا نم ةعاند و اعوند لحرلا

 نکردرکس هدننزو عون ( عودلا ) مثلیا عندو عناد لحر لاقب رونید هسکا و
 لحرلاعاد لاقب ردهنسانعم كمکیرهلاص هفرط یکیا ینرللا نکرزوب هدوص دوخای

 لزق هکردقلاب هنوکرب هلی كلاد ( عودلا ) اصاسوا ایداع نتسا اذا اعود عودب

 (عاودلا موب) هدننزو درمص رد عودیمج ردهعودید رغم رولوا كح وکردق قمر و

 ` راقرف ( عادهد و ) هدنن زو ماطق ( عاهد ) ردفورعم مو ر هدنزو بارغ

 ردندننالک رازآ و رحز صوصخم هغالغوا یشید ردینبم هرزوا رسک یکه دننزو
 عهد لاق ردهنسانعم قلرازآ ود عاهد یغالغوا یشید هدننزو عنم ( عحدلا )

 هدننزو هحرحد (ةعدهدلا) عاهدب اهرحز اذاثلاثلا بابلانم اعهد قونهلاب یعارلا
 روفصع هلفاق ) عوقهدلا ( عاهدب اهر حز اذا قونعلاب عدهد لاقب ردهنسانعم مد

 عوقهدلا ینذخا لوقت رونبد هفلحا دیدش نالج هرب بودبا باتب یمدآ هدننزو

 ۰ ۱ هبحاص عرصي ىذلا ديدشلا عوجلا یا



۳۳۹ 
“ee 

 هدنزرط قنرط ندنآ هدقدنقوط یسبسا شتآ رولوا شوب یحا هک ردیسا

 یرلکدید طسق هئنیا رقیج بولبریص ردق قمرب كرهدیک بودا روهظ هنسن ر

۱ 
۲ 

 ردهب رقرب هدنب رقلصوم هلیعف كلاد ( ةيعلودلا ) ردقجهلوا وب رافظا هرحاو راد
 ۳ هرشط ینلد ( علادلا ) ردنداروا "یعلودلا دیز نی کلا دبع ند اهقف

 یک همس هکرولوا فصو هبسک نالواقجا هدهحرد تبابن هلتتسانم وب روند هیسک |

 ةباغ یا علاد قجا لاقب رروط بورقج هرشط ینلد ندننربحو تهالب و قج |
 زاح و و ردنود هدهبنم تیام ینعی یش هنود سیل یا علاد سا لاقیو قلا یف |

 زدرمط نیلاق هکر دیسا ربط نالوا هدرکذ هدننزو هف رغ ( ةعلدلا ( رد نیت رم

 قاشطهبد هدککرا نلوا دفان تلآ هکرونبد هنینلاح قلصآ نالوا هدناوسن شعب و |

 یا ةعلدابف لاق روند یخذ هلغعو نرق اکا رولوا تا شلاموط هدناوشن کا
 ردنا مدش و قبس یرلهود ایت هدلو هدننزو روبص ( عولدلا ) ةلفع و نرف | 1

 هدننزو یعلا ( یعلدالا ) لبالا مدقتن تناك اذا عولد ةفان لاقب رونید ههفان نالوا ق _
 میالمیغاریط هدننزو چفس هللا هددشم نون ( عنلدلا ) رونید هرکذ نوزوا و یربا |

 عم ( عدلا ) ردعنالد یعجب لهس یا منلد قیرط لاقب رونبد هلوب ناسآ یولس ۱

 لاق ردیعج عومد ردبا روهظ ندنساکب رورس و نزح رونید هنشاي زوک هدننزو |

 تكکود یشاپ زوک رولوا ردصم عمدو نيعلا *ام یا عومدلا مهدو دخ ىلع تلاس ۱ ۴

 هدننزو هرم (ةعمدلا ) اهعمد لاساذا ثلاثلابابلانّم اعمد نيعلا تعمد لاق هنساعم |
 یهو ةعمدلانم یغصا لاش روند هبهلمطرب ندنساب زوک رددحاو ندندتفل عمد || _

 رذتراآ له نب نیتح ن لع نیز ن نح ( ةدلاو )ا ی
 لاقب ردهنسانعم كکود یشای زوک یخد وب هلنیتصف ( عمدلا ) مہنع هللایضر ردیبقل

 یزوک هدننزو هحرف ( ةععدلا ) اهعمد لااذا عبا بالا بابلانم اعمد نيعلا تعمد ۳
 هنغب رابشابلوش ) ةعمادلا ( عمدلا ةعد مسیا هعمد رب لاش روند هنروع ولشاپ | ۱

 هعماد هلغل وا نایغآ نکل بوقح یناق هیماد هلوا ه رکسصندنسهح رد هیماد هکر وثید

 دعب یهو عماد ةجش لاقب رولوا یندبا نالبس هحزآ و هتسهآ یناق یک یشای ذوک | ۱
 ان لوش هدننزو دادش ( عامدلا ) عمدلاك الیلق امد لیست یا حراشلا لاق ةيمادلا _

 ناک اذا عامد یر لاق هلوا رفح بوزبص یبیوطر یک یثاب رز ا هغاریط

 راغاب روهخب ولهرطق قفوا هدن آ هکرولوا فصو هنوک لوش و عمدلاک یدن بلح

 هعمآ یتقو راب هدننزو نامر ( عامدلا ) ذاذر هیف ناک اذا عامد موب لاقب هلوا _
 هنم لیپ اموهو مرکلا عامد لاس لاق روند هیوص ندبا رطاقت ندنغوبچ

 هکرونید هری ندیا تکرح ندنغلقاشمون هدنشاب قجوج شغوط یی و عیرلا یف

 ندزوک سنس هرهچ كناسنا هدننزو ۱ باتک ( عامدلا  رونلوا ریبعت قیهدلقنب
 ےس تم دی کک کو کیت کک مت ی د
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 یا ءافد ةرف نا رود اد رمح رتکو اق ةدننزو ارجل ( ءاعقدلا ) !
 | روید هغاربطو اهیف تابنال یا هاعقد ض رالاق روند هرب قالبح رولو ةگیدر |

 | بارغو باره ( عاقدلاو ) هدننزو مهرد ( مقدلاو ) ( عفدالا ) هنسانعم بارت ۱
 ۱۳ رو ا لک قو روب هار درنو ةو

 | رقفلا ىا ةعقودلاب هللا"هامر لاقى رد هنسانعم تنکتسو لذو رقف هدننزو هعبور |
 ۱ عوشدو عقدا عوح لاق روند هغلحآ ددش ه دننزو رود ) عوقيدلا ( لذلاو

 عاق لحر لاقب روند هیسک صبارح ه دننزو با رحم ) عاقدملا ( ددش یا

 بوزاق یغاربط بوروا هرب اماد ینرللا هادنزو روبص ( عوقدلا ) صیرح یا |
 | ءاعقدلا ثنحخیف امهب یر 03 اذا نیدیلا عوقد ریعد لاق روند هن هود ناد زوت

 | روند هبهنسن یدیا راسک اخو ی ردشبای یغاربط هدننزو نسحم ( عقدملا )

 | روند هیسک نالوا ردیک بوحاق هلنعرمسو ءاعقدلاب قصلم یا عقدم رقف لاقب

 | لر لا روند هصختش فیح و قیرآ كي و اعرسم ابراه یا ةعقدم هتبأر لاش

 هود و تآ هکردنلع رب هدننزو بارغ ( عاکدلا ) الازه یلزهلا دشا یا عق دم |
 | ( عوکداا ) ردتلع رب هببش هنتلع ناغلوص رارروسکوا اماد رولوا ضراع هنیسق

 لوهحا ىلع ریعبلاوا سرفلا مکد لاقب روند هبهود و هلآ شمارغوا هنتلع عاکد

 كتيرا شید هدننزو رفعح هلبا هثلثم یاث ( مثلدلا ) عاکدلا هباصا اذا عوکدم وهف

 زسموغوص كي و هتل مع ربیثکلا یا عثلد لحر لاقب روند همدآ نالواقوج ینا
 ردتغل یخد هدننزو جرز هدرلن و هرش صیرح یا عئلد لحر لاق روند هبسک

 برص و درس دوخای قشموب و زود بولوا قشموب و زود هکرونید هلوب لوش و
 سوب رادم هدننزو جریز ( عثلدلا ) هیلوا یسهبکتا و یفنیا الصا و هلوا هدرلرب

 | روند همدا رود یغادود و رذق نتدم یا حالد لحر لاق رونید هصدحت كابات و

 | ندرغآ ید هلنوکس كمالو یصف كالاد ( مادلا ) ةفشلا بلقنمیا عثلد لحر لاقب

 . (عولدو علدو ) هج رخا اذاثلاثلابابلانم اعلد هناسل علد لاقب ردهنسانعم قمرقح
 | اعولد و اعلد هناسل علد لا رولوا مزال هنسانعم قمفح هرشط لد هدشنزو دوعق

 | هنوک رب ندنرلفدص کد هدننزو نامر ( عالدلا ) جرخاذا لوالاو ثلاثلا بابلانم

  رهوجآ علودلا ) رونید هلوب عساو و لهس هدننزو ريما ( عیلدلا ) ردیمسا فدص
 | علدنا لاقب ردهنسانع,قفلیقلاص بووي نراق ( عالدنالا ) ردهنسانعم عیلد هدننزو

 فيلا عادلا لاق ردهنسانعم قمقج بوایریص ندنیق ج و یخرتساو مظعاذا هنطب
 لاقب ردهنسانعم قمارغوا هرشط ندبعت دوخای ندشطع لدو لسنا اذا هد نم

 قمارغوا هرشط لد یخد وب هدشنزو لاعتفا ( عالدالا ) جرخاذا هلال علدنا |

 فدص عون رب هدننزو هرهوح ( ةعلودلا ) جرخاذا هناسل علدا لاقب ردهتسانعم |

 ردیسا
 | س س س ا
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 ثشثیحو عقو یو ناهمیا عفدم ریعبو مع رکی ا عفدمريعب لاق رولوا دنص هاکغد |

 هک روند هیسک شلوا عفدودر ندتبسنو روقحیا عفدم لحر لاقی روند هیسک
 لاق را رولوا شعا یربت هلادر ندنرلبسن "هلسلس هلفلوا فلخا ینآ یساب رفاو ءابآ

 هلل اقنتسا هبهناخ ندهناخ هک روند هناسهم لوشو هبسننع عوفدمیا بسا 1
 عفادلا )رخالاىلع لک هاحاو یا هعفادندق ناکاذا عفدم فیص لقب هلوا شا واص

 هج دقم نده روغوط کرونا هب هقا لوش هدننزو بارح ( عاقدملاو هعفادلاو (

 تناك اذا عافدمو ةعفادو عفاد ةقانلاقب هلواردبا عفد بوروكسوب ندنس ه٤ یزوغآ

 هتسیدنفآوص لوشردبعج كن هعفاد ( عفاودلا ) جاتنلالیبف اهع رضى ءابللا عفدن

 عفدنم ههرد ندنآ بوقآ اکا رلوص هلغلوا هدنلفسا رب قشمو هحزود هکر وند

 نک ردبا لکا م اعط هده رقس هکرونباد هسک لوس هدنن زو دادش ( عافدلا ( هوا

 لوا نوجا كلك یس همقل تا هنیرب كنآ هسرولوا عقاو كي هنکوا یدنک هدنعص
 هب هعلاط نالک ندروغوار هدننزو نامر ) عافدلا 5 هل وا ردنا عقد هح هن وا یک ۱

 یداول ءاج لاقب ۵ در ر وک بولا ینلک هنکوا رونلوا قالطا هب وص ليسو هز الطو

 هلوار دبا عفد!یېظع یش لنام هنسیدنک هکر ونید هیظع*یش لوشو میظعلالیسلایا عاقدب
 ضافا اذا ثيدحلا یف مفدنا لاقی ردلمعتسم هنس انعم كعش ريك هزوس ( عافدنالا ) |

 هريس ىف عرسااذا سررفلا عق دنا لاش ردلتعتسم 4نسانعم ترم هتف رس تاو ۱ 3

 هلعافم ( ةعفادملا ) عفدناف هعفد لاقب هنسانعم قلواص ردیع واطم كعفد عافدناو | "

 0 لاق ردهنسانعم كلیا ام قوع هللا لعلو تبل هدکم رو جرو هدننزو | و

 نا ] یلاعت هلوق هنمو ر ولک هنسانعم عفد نالوا یئالثو هلطام اذا هقح انالف لا

 یشید ق رهلوا هفرعم هل رسک كلاد ( عافد ) عفدب یا [ اونمآ نیذلا ن ء عقاد |
 هئدش ناثل وا ا هجا هلی س هيد ل وعفم مس ۱ ) عفادملا ( دی تن وبق |

 س ( مام ریغ یا عفادم ريغ هموق وه لاق هنعو روٌلوا قالطا

 بلط یا ءاوسالا هالا EET لاقي رد هنسانعم كوسیا یعفد كن هنست ر

 13 نرتشنیا بودبا عفد یفرب یرب هدننزو لعافت ( عفادتلا ۱ هنع اهعغد نا
 كفاقو كلاد ( عقدلا ) انضهب مهضعب عفد اذا برلا ىف اوعفادن لاق رد هنمانعم |
 ٠ اعقد لحرلا عقد لاش رد هنسانعم قلوا عناقو یضار هکلرد یندا هکر هلق ۱ ۱

 | تیاکشو شال بوبا لمح ۵ هتافو رقفو شدعلا ینداب یضر اذا عبارلا بابلا نم |
 رقف طارفا هسکر و رففلا لاقحا اسا اذا لحرلا عقد لاقب رد هنسانعم كليا |

 یا بارتلاب قصل اذا لج رلا عقد لاقب رد هنسانعم قلوا راسك اخ ندنتکبسو |
et: ۱نبلانع مشب اذا لرصفلا عقد لاقب رد هنسانعم قو یددوب یکشوک 9  _ 

 / 1 تهف یو ا رود 10 یوص لب یساح هدننزو مظعم ) مقدما ) |
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 هلقهرقب- هناب وج نوجا رجز هنعسف یجلو نویق هلی كرللاد ( عد عد )
 رنک ( عادعاد )متلب قیعشلب ما وهو عد عد لاس ب رد هك نیضنم یما )

۳۳۹ 

 یرلن آ لوق ىلع رازآو رج ز صوص هنس یحک و نویق ق رهلوا ینبم هرزوا
 لح ر لاش ر وند همدآ رودو ه دننزو رار ) عادعدنا ( ردندناک قحهرغاح

 کج اچ يک هعدعد رد هنسانعم كغ رکس هحهتسهاو هحرعاو ریصق یا عادعد
 لت وطر كب هدنعسوم زای هک ردیعسا تابن عونرب هدشنزو عزاعز ( عداعدلا ) ۱

 رفعح ( عدعدلا ) رلرید یناردلاب رغص هدیکرت ردنا یعر یعق رغس ینآ هلغلوا

 2 رللاد ) عدعدو عد ( هنسانعم ءاد رج ضرا روند هر قالبح زرستوا ه دش زو

 هک ردهلکرب هلا و ) اعدو اعدعدو ( هلیساس ه رزوا ولایت هلرلنیعو یھف

 یک یریلکدید اعل هدر كجید نسهقناق هلقلغاص رونلی وس هیسک نالب بوج روس

 ریپ كي هدتننزو ل زلزت ( عدعدتلا ) رولوا لمعتسم هل. ون نامه لوق ىلع
 لاق ردکع رو قرهبشغاق بولصرص هکر روند هتسع روب كنهسک هد روذطاسو

 هجرغ هدنزو هلزلز ( ةعدعدلا ) ريبكلا عشلا ةیش» یه یا لج رلا عدعدنب
 لج رلاع عدعد لاق یک عادعد رد هتسانعم اب قرهیشغاق هف رط یا هح هتسهآ و

 دارم ۱ قمردلوط ییاقو ءاوتلاو طب یف ادع اذا اعادعدو ةعدعد

 رد هنسانعم قمرغاج ینعسق یمکو اه الم اذا ةنغِا عدعد لاقب ردقهردلوط قربالغ را
 هلیح كنافو كيم ( عفدلاو ) هدننزو عفن ( عفدلا ) اهاعد اذا نعلاب عدعد لاقب
 اعقدمو اعفد یذالاهنعو هبلا وهعفد لا ردهنسانعم كءرویقاقو قمواصهنوا هلا روز

 ارب ز ردشل:ا صق هنوک زاغلا هداروب فلوم هکرید ح راش هاحعاذا ثلاثلا بابلا نم
 كابالئا ییعی هلانا هلبایاردنا هب دعت هلانعو هلال اوهسفن عفد هروک هنناب هدرتاصب

 عقدو ها اذا هعقد لاقیف رونلوا لامعتسا هنسانعم هباج هلا نعو ها

 رد همءانب هلیصف كلاد ( ةعفدلا ) هاجیا یئالا هنع عفدو هلاناو هاطعایا الام هيلا
 ( ةعفدلا ) ةرع یا هعفد هاطعا لاق رد هنس انعم هرکر و :سیا هعفد هعفد لاقي

 لاقي هدنن زو درص رد عقد یعجب یعج رونبد هر ومعب نالک ند روغوا ر ۳1 هدنن زو هف رغ

 ند روغار ر ندتسەلوقە قاعف باق اسس مولطو هقفد یارط)انُم "دعفد تبصنا

 ردبدآ عضومر هدننزو دعقم ) عفدملا ( روند هرل هنسن راشو هب وص نالوا بصنم

 هنسب دنک وص ادتبا هکر ونید هنس ار وص روقج نالوا هدننیب یدنفآ یا عفدمو
 عفادءو روند یښد هعفادلابنذم رولواعفدنم ەدە یدنقآر لوا هدعب بولوا عفدنم

 رو را ( عهد رود هبا رج قح هقآوص هلتدش هکر ولوا درفم ن دنظفل

 عفدناب هعفد لاش روید هیسک ی دا عفد تباغب كلذک روند هتلآ تكحهدیا عفد

 رد هلته و یرلک دید عفدم هبوطنالوا ندننالآ كنجالاح . عوفدیا عفدملحرو

 عفدملا



ENF 1عقرد یتعم لحرل مقن رد لا ۳۹ هد وا یاب هلبا ا  | 

 مشچ ادک هکرونید هیسک لوش هلب رل هبنب لعاف مسا ( مقردلاو ۱ ( عقنردلا ) | 3
 عقئردم لحر لاش هلوا ردنا عبت یتماعط تافل ماد نوجا قلوا ىلبغط هلفلوا | "

 لاقب رونید هیسک ندبا رازاو متش هسان امادو سانلا ماعط عبنتب ناک اذا عقردمو || _

 هعبت اذاسانلا ماعطعقن ردنا لاقبح راشلالاق_سانلا مدیر ۵ ردموعقثردم لحر | "

 رد هنسانعم عفد هلیئوکس كنيسو ىح كلاد ( عدلا ) مهقش اذا سانلا عقنرداو

 لحرلا عسد لاش ردهنسانع» قععوقو هعفد اذا ثلاثلا بابلانم اعد عید لاش 11

 یکیلد ېک یکیلد هرافو ه"الم اذا هانالا عسد لاقی رد هنسانعم قمردلوطو ءاق اذا ||
Eةرع هدس اذا رجلا عید لاقی ردهنسانعم قمایق بوباقبط هدهعفدر هلا هنسنرب  

 ینخاذا قرعلا عسد لاقب ردهنسانعم قلوا زسرولب بوتاب ربط هرجا تاو ةدحاو | "

 (ةعیسدلا ) ةعيسدلا هاطعا اذا االف عسد لاقب .رد هنسانعم كمربو هعیسدو ملا ۱"
 e هلب نح ةبطع رد دنساتعم عفد روند هششحم قوح هدننزو هنیفس | ك

 رد هسانعم هرکسذو ةعیمطلا یا ةعيسدلا م P1 لاقب رد هثسانعم تعیبطو تشرسو ۱

 اشاب و ییارس هاشداب روند هبارس لمتشم ینراهاکرارق ة مثحو مدخو هب هناخ || ۰

 ۱ ,N ناولاو روند هبهطاوق كوب ندحاغا هعیسدو یک یسوبق اغاو یسوبق |

 ردهنسانعم توق روزو هنسانعم هج رک هدنامرونید هطاعو ه رفس بتر هلا هعطا |

 | یا مسدمیف مقولاقی روند هرب قحهراط هدننزو دعقم ) عسدلا ) ردیعج عياسد | _

 روند هنلخ دم كنکیوا لزق هدکیک نالوا هدنصا كنب روقج. زاغو و قبضم |

 هقرا هدننزو ریما (عیسدلا ) رد هنسانعم یداهو لیلد هدننزو رب ( عسدلا ) |

 برشض لا ردیکوک كنو لصا هکر ونید هر ییدتن نوټ هدنسب رقوب كش رغي ۱۳

 نامزیدو یربا هدننزو لقیص ( عسیدلا ) لهاکلا ف قنعلا زرنم وهو هعیسد

 ةمح ىا عسید كقا لاق رونید 4 هقا نالوا ررونک شی وک قوج لوق یلع
 یدنک بونللد تكفحوح یهد هءعزونه هل صف تناب و كلاد( عبعد )رارتحالا ةرثکوا

 عبعد لوقب عینضرلا هلفط قفط لاقب رد هیاکح ندزوس ییدنلیوس هنسبدنک |
 عفد هلا رازآو فنع هلددشت كنيعو ىحف كلاد ( عدلا ) هظفل ةياكح وهو |
 باع ) عاعدلا ( افینع هعفد اذا لوالا بابلانم اعد هعد لاقي ردهنسانعم كيا |

 رونید هبهجرق هايس ولدانق عونرب و رونید هنب رلجاغا امرخ هدنک ارب هدننزو ق
 هنتوا كروج هک روند هرلهناد لصاح هدرج یاب سنحرب و ردیدرغم هعاعد

 عاعد هدننزو دادش ( عاعدلا ) .راراب كما ندنآ ,رایود رولوا هابس
 باحس ) عاعدلا ( روند همدآ ی ردکر بروشود ه روک ذم بوبح ی راکدید

 ناغض لاب لابع یا ۶ یا عاعد + هل لاق رونيد هنلابعو دالوا نالوا رزم تمدآرب هدننزو



SET 4 

  لاق رد هنس انعم قمرآ بودازوا نزسکمللا تسکش ندنرب ینوییو اهفنع لبقنم
 قغالتوا یرلرب شعب كنيکاو هرمسک ریغنم لصفلانم اهخسفاذا هتبقر عرد

 هدننزو هرم ( هع رد ) هضعب لکااذا لوهعایلع عرزلا عرد لاقب رد هنس انعم

 هدننزو هنیهج ( هعیرد ) ردبدویب یراجم رثکا ردرهشرپ هدنب رقهساملج هدب رغم
 ( عردلا ( رد هرقر هدنساضق دیز هدننزو ءاریج ) ءاعیرد ) رد هب رقر هدنع

 هدننزوهفرغ ( ةعردلا ) غیا عرد بشع لاق روند هتابن هزانورت هدننزو فتک

 هع ردیف مهلاقب رونید هر شلتا بودیک یرلنمجو یرارباج ندنف ارطا كیوص
 یکی دید هعرد هلی رسک كنهزمه ( عاردالا ) مههايم یاوح نع مه "الک سحاذا
 یفصذ یآو ةعرد یناوراصاذا موقلا عردا لاقی رد هنس انعم قلوا هدهروک ذم لحم

 یسهحکوا ىسهمصت كنباق قایاو هفصن زواجاذا رهشلا عردا لاقب رد هنس انعم كم
 هدناهک ارش لخدا اذا هدف لعنلا عردا لاقی رد هنس انعم كم روعک هلا ندنفرط
 نسر د هيف هتعردا كشالاخدا هنفوح كنهتسنرپ یب هسنر اقلطمو اهبغع لبقنم

 لحرلا عردلا تسبلاذا ةأرملا تعردا لاقي ردهنسانعم كيك كلموك نوناخ عارداو
 نالف عردا لاقب رد هنس انعم كمريک هنسوکارف هصک هدلوبو دیدلا عرد سلاذا

 هدننزویظعم ( عردلاو ) هدننزو نسح ( عردلا ) یرسپ هنلظق لخداذ) لیلا
 هجق ارا ندقالتوا هلغفلوا یعر قالتوا هدنس هروج هک رونلوا قالطا هب وص لوش
 ( عیردتلا ) الیلق دعابتف یعرلانم هلوحام لكا اذا عردمو عردمءام لاقب هلوا شلاق

 لاقبو عردلاهسلاذا هعرد لاقی ردهنس انعم كمردیک كلموک هنوناخو هرز همدآ رب

 قع وبو مدقناذا لحرلاع رد لاقي رد هنسانعم كلبا مدقن و صيمقلا اهسلاذا اهعرد

 دن ال وقت رد 0 كلیا ناو هقنخ اذا هعرد لا رد هنس انعم

 لاقب رد هنس انعم كمك هکوا یدو ) عاردنالا ( هنسام یا هعرد اغ “یش نع

 عردنا لاق رد هتسانعم تك ربک بو دنا عورش هشيا رو مدقن اذا لحرلا عردنا

 ماخما اذا مظعلا عردنا لاقب رد هنسانعم قلی وص ندنا كيكو عفدنا اذا اذک لعفی
 یا و "التما اذا نطبلا عردنا لاقب رد هنسانعم قلوط ندماعط نراقو محلا نم

 ( عردتلا ) ج رخ اذا باصسلا نم رمقلا عردنا لاقب رد هنسانعم قمقچ ندنولب
 عرد سیل اذا لجرلا عردن لاقب رد هنسانعم كيک هرز دو هدننزو لعفت
 ( عوقردلا ) هثسانعم هب وار رونید هتمولطوص هدننزو عقرب ( عقردلا ) دیدحلا

 نابج یا عوقرد لحر لاقب هنسانعم نابج رونید همدآ ققروق هدنزو روفصم
 كتک بوحاق هلتعرس ند هدیدش "هئداح ر هدننزو هحرحد ( .ةعقردلا )

 هلمادقاو دج راوطو ةديدش نم عرساو رف اذا لحرلا عقرد لاقب رد هنبسانعم
 ماجر >ا ( عاقنردالا ( یعرلا ف دج اذا لالا عقرد لاقب رد هنسانعم قمالتوا

 رس سو



 نت وارد دو عرد کرد حراش دغا ا رانا سابق ر دی میرد êy داش

 ندرظن رونلوا قالطا هکلموک صوص هنا وسن عردو رلیدلیا راشعا هرزوا لا | ۱

 هدعب بونلواقالطا اکا هلفلوا صحم هکلموک یابل كرلبرع نوجب دلوا م ۳ ۱ ۱

 لاقبرد عاردا یعجكنوردرک ذموبو یدنلواقالطا هدهنیرلسابل تسوا یک هحارف |

 ریبعت ولیک هکر ونید همدآ واهرز ( عرادلا ) اهصیف یا اهعرداهیلعو تئاج |

 بویلشیا هراهرز هلرسک كلاد ( ةيع ردلا ) عرد هیلعیاعراد لجرلاقب رونلوا |"
 كنسهلک لصن عردلاق ةنفانیاةیعردلصت لاقب ردیغجب یعارد روند هنر نک .

 یدنکلا ناعرف ندنتعاجورعن ثراملب ) عوردلاوذ ( رد اوات هلن لح قنات

 أ هب ون نالوا ندکوهدننزو هامز ) ةعاردلاو ) هدننزو هام ) ةعردملا ( ردعقل ۱

 ورکو هدنس هن روا هکر وند هننایرب كن رعسهود هعردمو فوص نمالا نوکتالو بو ۳

 (عردقلا) هلوا ر ھاظ بوقحی رع وط هب هرشط نر یرلح وا ل رلحاغآ نالوا هدمس 1 ۱

 لاق روند هنويقو ۳ نالوا قآ ید راسو هراق یش اب هدنن زو رجا ) عردالا ۱

 هفل وم هک رد هنسانعم نيه ویا هراس دوسا هسأر ناک اذا عردا ناضو سرق

 ردیبقل قوکلا هللا دبعن دو رديمسا كنبردب ىلسلارجح عرداو نيجهیا عردا
 ردش) وا بقلم هلک! لتق نالسرار قآ یرب رئاسو هراق یشاب ردند اضترم دالوا |

 یزغ ولو یسکوک كنوبق هلنیتصف ( عردلا ) ردرلب وسنماکا نویعردا ندنویولع
 راسو هایس یسوریک هروک هنناب تكحراش رد هنس انعم قلوا هايس یرافلب واو قا
 اهردصناک اذا عبارلا بابلانم ات زد ةاشلاتعرد لاقب ردقحهلوا قلوا ضاب یرب

 قآ یرغ وو یسک وک هدننزو ءارج ( ءاع ردلا ) دوسا اه ذخفو شبا اه رو
 زخفلا ءادوس رحلاو ردضلا ءاضیب یا ءاع ردةاش لاقت روند هنوبق هايس یرلغلیواو 1

 لاقب هلوا ردیا عولط وشرق هحابصیآ هدنآ هک رونلوا قالطا هیهصک لوش ءاعردو |[
 ( عردلاو ) هلیكلاد ( عرسلا ) عجصلادنع اهیف رمقلا علطب تناكاذا ءاعرد هليل ||
 هدن رلبقع كنب رل هرعک نی مایا هک ر ونلوا .قالظا هب هک جوا لوش «دننزو در

 دوسا یرالوا ردقح هلوا را همک یج نکس نواو یجدب نو او یجلا نوا رولک
 عردو زیبلا یلتثالیهو عرد عرذلایللاقب ردهلیتسسانمیمیدلوا ضاب هدعب بول 1 4

 هفرغ ردهعرد یدرفم روید هنسینس امرخ نالوا هرڪا رافیل هدننزو درمص شنا

 ینوی .ینویق شغل زغوب هدننزو عرز ( عردلا ) رد هلیبق رب ( اع ردلاونب ۳ یک
 هنس اذا تا باا نم اعرد اتش عرد لاقي e تاب زا ندنفرط

EE ۱ 

 1 هع ردلا سبل اذا عشلا عردم لاق ر ا هدننزو چت

 | سرف لاقب زدنالوا سذحان یساناو سنح یماباب هروک هرئاسو سنحا قلطم هروک



| 

 حج

Sh 

۰ ۰ 

 | نالوا ضوغبمو روهقمو ليل تیاغب هللا دنع ینعی یتخاو ءابلاب عخاو معما یوربو
 هاشنهاشو نبط السلا ناطاسو و هنلوا هیعست هسکرب هلکنو هکردبسا كالمالا كلم

 ۱ هدنن زو عون ) عوخا ( قجا یا عفنح وه لاق رود دمدآ قجا هدننزو دفنق

 هکر ونده را نطب لوشو هنس انعم یداولا جرعنمرونید هنر جاغروب و ماکو كن هرد

 ۱ ( عئاو مئاخ ) رونید هغاط یا یغاریط یشاطو هلوا رروتب توا یراکدد ثمر
 ۱ ردیدا عنصوم رب هدنن زو یرکس ) یعوح ( ردرلغاط ییا وشرق هنس ر یرب هدهبداپ

 مانهقبتع یرب هکرونلوا قالطا هبهبعش یکیا هدارفصلا یداو هلیسهلید هیننن (نامئانلا)
 هغلناربح هدننزو بارغ ( عاوحا ) رولوا عفدنمو لئاس هلمان لیلب یربو هلع

 یعب ردهمادلرخ ندرنکیک ربع هکر د هتسانعم رب د وحای رد هنسانعم را هکر ونبد

 س ردفصم ندرخآ اعهدحا ارهاظ هل رلابا تهل اونعریخ راضععبو ريع راضعب
 ولتحو زانافح ندرغا هدنزو هما ( ةعاوا ) رولوا ند داوم نایغوا قیفح

 هم عوخ لاق رد هنس انعم كقلسک ا ( عب وخلا ) هنس انعم هما روند همغلب

 عوخ لاش رد هنس انعم كالا بات یو تسس یندوحو هلغمروا ییهسک رو صقناذا

 تكلبا دابر بوش ین رلیبق كن هرد یوص.لیسو هنه واو هرسک اذا تربشلاب انالف

 هتسانعم كم هدوا جروبو هیتینح رسك اذا ی.اولا لیسلا عوخ لاقب رد هن انعم

 لاق هنسانعم كمروکو ت مفلب ندزغا هدننزو لعفت(عوضحلا )هانعقاذا هنبد عوخ لاقي

 هبدادغب تغلوو ًبقناذا لج رلا عو خك لاقب رد هن انعم عح وق هغاكت و یضحتاذا لج رلا عوخ
 تناحو كلاخ ( یفهیشا ) هصقناذا *یفلا عوخ لاقب رد هنسانعم كقلسک اورد
 هکهتن روندهدلو دلوتم نددروقیشید هلا بلک ك کرا هلدمو یرصق كفلاو ضف

 ردشملوا نکم هلا یفهیخا ونایارعارب ندهعتونب روند عم هنسکع

 قشمو یغاربط هلبنوکس كنهثلثم یاو یص كلاذ ( عئدلا ) (۰ لادلا لصف *)
 اعث د هعئد لاق رد هنس انعم نوکچ ب وصب كب رولوا ردصم عثدو روند هرب

 رونید هب هود هحوق هدننزو رفعح ( عثردلا ) ادیدش هئطواذا ثاثلا بابلا نم

 رد هلوک ییاو ردن دنفلع زوکوا هک ردیسا هلغ عونرب هدننزو عقرب ( عحردلا )

 رارردبهزوکوا بودبا رتفوک هکرارید هلروه هنیربو ردب رلکدید هنشوک هدیکرت یرب
 رک ذم اضعب ردثنوم وو ردیسابل كنح هکر ونید هه رز هل رسک لالاد ) عردلا (

 A رغصم هلي كلادرد عوردو ليصل كرل هز رد عارداو عردا ىج زولوا

 داش #

 قونمیا عنخم لجج لاقی رونبد هبهود كکرا شلوا لولذو مار بویشاوب هلفلناللوق

 ٠ ريقحوليلذ كب رد لعفا فرصتم ندعونخ نالوا هنسانعم عضاوتو لذ ( عنخالا )

 اه رهقاو اهل ذایا [ كالمالا كلم هللادنع ءاعسالا عنخانا ] ثب دا هنمو ردکعد

 وز me نهم هما NNN  ج

1 
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 | ( ملا ) كکفن اذا یشلاق ملخت لاقب ردهنسانعم كرو زسادناو زسادا یکرابوق
 | یک قسغآ نالتربص هلاحف ( ناعلاو ) هدننزو دوعق ( عوجلاو ) هدننزو مس 1
 اذا تلاَملا بابل رم ااعجی و اعوجنو اعج عینعلا عج لاق رد هنسانع» تكمرو كل ره رب دکي ا

۴ 

1 

 ) عماوخا ( روند هشیو روب كر هر دکب ردعاهدنن زو با رغ ) عاجلا ) اج رع 4 ناکىشم 13 8

 ) علا ( عایضلا یا عماوخا هتلک |لاق روئلوا قالطا هن الت مه هک ردبعجب كن هعماخ ۱۳"

 .( عیلا ) صاعا عجنوه لاقبرونید هزسرخو روند هدروق ندعابس هلرسک كاخ |

 نالت رص رولوا قالطا هئروع ېسور هدننزو روبص ( عوماو ) هدننزو لقبص
 | ( هعاج وب ( ةرحاف ىا عوجنو عهح نا ما لاقب نوجکی دلک رلهصک یرثکا یک ۱ 11
 هدفنق ) هعہالا 0 رد یطبر هک ردیدالوا یررف كن هک ماد مدح هدننزو دما 1 1

 | ەدنسەتروارلغبوىك یزب زامغرونیدهتسونرواشاب كجوكىراكدننرواناوسنەدننزو |
 ی هربپ هح هن روا كغادود تسواو روید هویب قحآ یرغوط هنک رد نور 7

 شلاق بولزیک هدنسا را قاربب هدنن زو دفن ) مینا ( روند هكا ہےققاراص ۱ 39
 یشیدهدنن زو هدفنق هلا هيق وف یاد ) هعتنطا ( روند هب هنس هلوقم و راسو هب هویم

 لع رد هکر کج عونرب هکردیف دارعو هدننزو ب دثح ( عدنلا ) رونید هبوکلت ||
 روند هسکانو نسخ یلبج هدننزو دفدق ) عدنطا ( روند هنع ون هد رخ لوق ۱

 هدنن زو عدنخ هلبا همجعم لاذ ( عدنا ) هسغتف سیسخیا عذنخ لحر لاق |

 رجاف بیرم یا عناخ لجر لاقب رونید هبسک مبنمو رحاف ( عناخا ) ردیف دارو
 هلبنوکس كنونو یصف كناخ ( عن ) رونلوا قالطا هدهنوبام هرزوا ینایب كحراش

 عنخو رجف اذا ثلاثلا بابلا نم اعنخ نالف غنخ لاقب رد هنسانعم كلبا روجف

 یا ءاینلا عنخ لاش رد همس انعم ابا هقمطل و غالو ید رقال هناسع الع هل وسذ |

 ردهنسانع» ءوسةنظمو تمینو ةرجف هدننزو ه رض ( عن ) نهل نيليو شمج ۳

 ةعنخع هتیقل لوقت رونبد هناکم اخو هس رو ةرحف یا ةعنخ ىلع هنم .تتعلطا لوق ۱۳

 هنر ودعم هک رونید هرادغو ناخ لوش هدننزو روبص ) عونحلا ( لاخ ناک«یا 3

 هلوا ریک هرانک بو اص هفرطر اعاد ندنز ارتحااپ ندنتنعلمو رکم هدکدلپا فداصت : ||
 هکردیفدارمو هدننزو عوضخ ( عونا ) رودغلانع دیعرداغیا عونخوه لاق "
 لذو هل عضخ اذا ثلاثلا بابلا نم اعونخ هل عنخ لاقب رد هنس انعم عضاوو لذ

 رد هکر دم نب لیذه نی دعس نبا هکر دیر دب هلیبقرب هدننزو هما ( هعانخ )
 كمردتبا مایتلاو ورف رسو عضاون هبهسک رب یدآ رب هلبرسک كنهرمه ) عانخالا 1

 یتسهلوقجاغا ( عينخلا ) هتعرضاو هتعضخا اذا هلةجاحا هتعنخا لاقب ردهنس انعم
 هدننزو مظعم ( عنحلا ) سافلاب هعطقاذا هعدخ لاقب ردهنس انعم قلمراب هلبا هتلاب

 ا
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 یناهکان هکر وند هنتلاح وق روق لوسشو الب صرخ ی
 هد روقو ردیدآ عنصوم رب علبخو رولوا یوتسم هبلق ببس الب یک یفلوط نح ا
 یناهکا یک هفغقوط یرب دوب هدننزو رهوخ ( علوشا ) یک بثذ روند |

 عزغلا وهو ماوخو علیخ ینذخا ل وقت رونید هنتلاح ف وخ نالوا ضراع ه ورد |
 اعاد هلغلوا یلابقاو تخ هدراق هک رونید هیراق لوشو سم هناک دآوفلا یرتعی |

 ربثکو هبحاص بلغی ىنعب ادبا رم د ودم ماقم یا علوخ وه لاش هل وا بلا |
 روند همدآ نغع و قجاو ةيانجلا رشک یا علوخ مالغ لاقب روند هنالغوا هیانلا

 یا علوخ لیلد لاش روند هزوغالوق رهامو داتساو قجا یا علوخ لج ر لاقب
 هلب مسك كنهزمه ( عالخالا ) روند هیاباس لوغو هدروق ندعاسو قذاح |

 تقروا اذا ةاضعلا تعلخا لاق رد هنسانعم قفلقاریب یباغآ هشيم یربا یک نالیغم |
 بلا هيف راص اذا لبنسلا ملخا لاقب رد هنسانعم كلك هبهناد یسهلبنسس كنبكاو
 علاخلا اودحو اذا موقلا علخا لاق ردهنسانعم قلو یباغآ هشيم یرلکدد علاخو |

f .رونلوا قالطا هب هوسک ناتلوا سابلا همدآر هل رسک كناخ ( ةعللا ) ةاضهلانم  
 تبح هدعب یدبا روند هب وسک یفیدرقح بو وص ندننسهقرا هکر لصالا ق ]

 یهو ةعلخا هاتسک لا ی دنلوا قالطا هب هوسک نانلوا سابلا نعضتم یربقوتو |

 - هدهلع هدنوب رووا قالتطا هنیرابخو هدب نک كلام هعلخو ناسنالا ىلع علخ ام

 همدآ قربآ یسیاچ ردلوعفم مسا ندینآ عیلخت هدنزو مظ ەم ( ماخما ) رد راج |

 هجو علختو امهکفنم ىا نيتبل الا عاح لح ر لاقب ر ونلوا قالطا نيتيل الا علخع |

 فیعضو واس مادنا تسسو رونید هت شاوا یراج یفاحز عیاخ هرزوا ینآ

 لاش رولوا یقلاچ هک هل وا هنمراع هیبش هنسفقوط نج دوخاب هغلنغیاب هدنآ ۽
 كنهسک قربآ ی رافانبق ( عیلختلا ) سموا ةتبه هبش هب ناک اذا ما لحر

 لها عیلخ و نیسنيل الا عاحلا یشم وه و عبلخلا ىش لاش رونید هنسع روب
 یتعب عطق ینؤزح نلعفتسم هدنن رضو ضورح كطيسب رحم هدنحالطصا ضورع |

 لقن هن و زج نلوعفم هلکلطیا ناکسا ردمال هک ی کر خو فذح یننکاس لدنو
 ضو ع ی نلعفتسم س وهو عبلضلا هيف یرح اذا حلحم تس لاق ردنرابغ ندکلیا |

 تب نالوا وزحم عیلخ هکر د ح راش نلوعفم ىلا لفنیف اعیج هب رضو طب لا |
 هنؤزج نلوعف هکردنرابع ندنعاقجا كعطق هلبا نبخ هدنب رضو ضو رع كطیسب
 هدننزو هفلتخ ( ةعلتخلا ) ردشمليا شب وشتو رصق فلؤم سپ ر ونلوا لقن
 هدننزو لعفت ( علخلا ) ةقبش ىا ةعلتخم ةأرما لاقب ر ونید هنوناخ هبناوهش تیاغب

 ندنربو كما اذا بارمشلاقف نالف علخ لاقب ردهنسانعم قلوا نوکشود هغلشایع |
 د یر سوت wwe E آ
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Eo 3ملا  Eهاذاوا نهوو فعض هدنراریکس ا قالغا دود لوو  
 روثلا یلع ردقمال ناک اذا لاخ ریعب لاق هبل وا ردتقم هفیقلاق بوبارصم ندر |

 هشي» یربا یکنالبغءو رونید هغادب هلاد نلیکود هرب بولیربق هلغءروق ندحاغآو ||"
 بواب ر و ویکی درآ كن هود و هل وا رکود الا یرلقاربب مک روند هنب رلحاغا ۱ 3

 ` هللا عشا 4, بولوا فصو مدقم ردیجا كن علاخو ر و کر ونید هغلوا قفرو

 هباصا اذا لوعغملا ءانب ىلع ریعبلا علخ لاشب رد ملخ یردصم هدکنو ردشاوا مسا
 هدنیلهاج ںامز ردکعد شفلوا علخ ( عواخناو ) «دننزو ریما ( میلخا ) علاخا

 تعاطو افصا ینمالکو دنب الصا بولءا یداعو قاع هنب رد و ثیبخ یغوا كنهسکر

 هکزسهوا دهاش نکهلچ سانلا "الم ىلع هدبخ سوم یردب هدقدلوا نا دایقناو |
 4هسردا رودص تیاسنخ ندنآ رکا مدلیا علخ ندنونب ینالف قحلوا مقوا نی ر 1

 مدلیا هربت :یعسفن ندنآ میا بلطو یوعد .هسرونلوا تیانخ رکاو موا نماض |

 یدا رونلوا قالطا عولختو عیلخ هئالغوا لوا هدنرلشب یدبا ردبا ادن ود

 رلردا قالطا ءاعلخ هدع اج ندا نا یتنعالخ كنلغوا هرزوا روک ذم هحوو ۳

 یربتام صال هدعب بودا دهاعت هدننعع یترمصنو تناعا كمدآ ر تعاج كلذک یدبا 5
 هصخح* بدا ی و خاتسک هیانا ریثک بسم دعبنمو روند عیلخو علاخ هد هنیحاص ۱ ۶ یو هلو یا نارد هاعلخ ود تما نواز يک هددمدآ لوا راهسلیا

 رونید هب یج وآ میلخو رلردبا هبانک ه د هللا راذعلا میلخ هک هتن رلیدلیا قالطا میلخ

 لوغو هب وداجو رد هعیلخ ین رم ر ونلوا قالطا هیسک رطاشو هنسانعم دایص |
 هنقوا راق نایلوا زئافو هنسانعم پئذ رونلوا قالطا هدروقو رونلوا قالطا هب یابای |

 روند همدآ یجاسب وا. را ۳ نهرو ذوشال ن نک ا :عیم حدق لاش رووا

 مات هلاهص ن نیسح هللا دبع واو قلخ یا عیلح بوت لاق روند هب هماج یکساو ۱

 هدننزو همارک ( ةعالثا ) ردیمسا كنب رب ندرماع یب یاس و رو ردیبقل اش |
 ةعالخ نالف نا علخ لاقب ردهنسانعم قلوا عیلخ هرزوا ح ورشم هخو نالغوا م
 هرزوا روک ذم هجو هدننزو هءامرک ( اعلا ) اعیلخ ناک اذا سمانا بابلا نم |
 علخ ندنرلهدهع یبهسک ی راقدلوا دهاعتم هنباصتساو ترصن دوخاب ینرالغوا _

  ندهعصعصن ماع ونب ءاعلخو ةغالثا اونم اذا *اعلخ موق لاقب رونید هتعاج ندیا

 ريب ز ( بلخ ) یدیا رلرلوا دابقناو تعاط *هدادندرک هدحاو درف هکرد نطب رب
 ( علعلخا ) ردسیعا یدح كنبدلاو "یرقم ما رفعح نب دج نب ىلع هدننزو

 هب هنط راعرب هیبش هجلاف هدننزو بارغ ( عاللا ) رونبد هنالترص هدننزو لحرت

 ۱ عالخ هب لاق e یمرلکدد را 9 ردا تباصا ۳ روت
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 "کراس ا ۳ 1 19 ندا هدو لاا ( عافخالا )
 ۱ ندنرب جاو تقرو و تختسا ی تنش کا هدبک تعفخا E رد هنسانعم

 كمالو یعق كنا ۱ علخا 1 تقشنا اذا هل و تعفخعا ِ رد هنسانعم قمالتچ

 ۱ بابلا م اعلح هلعنو وب عاخ لاقب EE تاهم 7 روف

 موسم ید ین رابع هدناق و هدنبقع هلعنو هدن رل هخس حاصع هداروب هع اذا ثلثلا |

 هداروا هکب دلاق ردشلنا هایت شا هدننم سام موح م یلوشاو ج رام ب ولوا 1

 یعیدلوا یسهمان تبسانم هلاثم هلغلوا یسهلوقم رالوب نالی روک هنو دارم ندا

 | لوق ىلع هنش وکوس تا شهوق هنایمش ب ونلوا حط هل اوح ماخو ردنایام
 عوضوم هفرظ یسەلوقم نايم هک ر وند هب همردصت شمل رواق هلیغای ی دنک !

 علخا اود و رب لا رد هنسانعم عولحم ردشف وا قالطا یب» هنغیدل و وص یک هلوا ۱

 علخو هتلاحاب عوف و دب دقلا ر دلح نم 3 لباوتلب 0 ِ وهو ۱

 9 اک اعیلخ هلعح اذا هنبا علخ 9 رد هنسانعم كطبا عیلخ بودبا یربت

 هدئلباقم لدن ند رای ندندننک یتسهج وز وز هلی ی ) لا ( تقر وا

 علخ لا رد همشانعم ب وا علح رد هام كلبا هلا زا ندنحاکن یعب یقالط

 هدننزو هلعافم ( ةا" ) اهریغ نموا اهنم لدي اهفلط اذااملخ هتحوز
 اهعلاخ لافب رد هنسامعم كعثديا علح هحوزو 3 وز ه دن زو لعاشت ) ملاخاو (

 دوجای حم ۶ یفاشلا دنع نکل یدنیا رعت هلا قالط هجرک فلوم اماخو هنعناخ و

 ردهم انعم ق هزوب ید او دهع نالوا دقعنم هد ۱۵ أمم عاحو ردفلتع یس وا قالط

 نوناخ هدننزو لاعتفا ( عالتخالا ) مهن فلطا اونعقن اذا م وقل علاخ لاقي

 لاقب رد هنسانعم قلوا قلط ندنج وز ب وری و لدب یریغ دوخای شخت ینرهم
rp AE A1 قلا ییلام اربح ا رو اعلاخ تناک اذا اهح وز نم  

 لاش ردمسا هدننزو هفرغ ( ت ) هلام اوذخا اذا هوعلتخا لقب ردایعتسم
 قالطا هنر ره ندنیعلاض# ( ملا ) لدي ةقرقنا ىا ةعاخلا اهني تعفو

 او هلکبا تلفن ندنفرط هج وز ىراكا رد هحوز هلا جو ز هک رونلو
 یش هاځ هک رونلوا قالطا هنغوروق ام رخ شاوب و ردشلوا ه دنمكح ص وضخ |
 لاقب زود هبامرخ هزا شلوا یرب رهو جت یا علاخ سیب لاق ردشلبا ملخ |

 و نت
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 |( ةعشیخا ) هتوص یا سلا ةعیصخ تعس لوق رونلوا قالطا اا

 روند هدایرف و اغوغ و ویرغ قشراف ندیا روهظ هدنسانلا كنخ هدننزو هردبح ( 1
 رابمغ روغلوا قالطا هزون و براق تاوصالا فالتحا یا ةعصبخا هدحام لاش |

 یم, لذلاب ضار یا عضخا لحر لاق روند همدآ دوجوپ یضار هنراقح و لذ 3

 روند همدآ نالوا كلنوکشود یرغوط هبیغاشا قلخ هدننوب عضخاو ردءاعضخ |[ "

 هلرسک كن هزم ( عاضخالا ) ةقلخ نم اطت هقنعف ناك اذا عضخا لجر لاقب

 هلمح اذا ربكلا هعطخا لاق رد هنسانعم كما ىلتوي نوکشود كلر یهسکر /ا
 ریقشعوب هلاوسن عاضخا و ردزاجم هلیسهقالعقالطا و دییقن عضخا هداروب مضخا ا

iهر الک نالاذا لحرلا عضخا لاق رقح هغلرازاب کوص هکر د هنسانعم كليا یدرقل  

 ES ید و هدنن زو هلعافم ( ةمصاخلا ) هدم اهعمطراع لوفلاق اهل نيلي یا 1

 ( عین تیخحلا ) عضخا ین ga ارم مضاخ لاش رد هثسانعم كا: وتس یدرقال میام

 (عانمینعخالا) هعطقاذا معللامضخ لاقب ردهنسانعم كمك هکت هکتو هراپ هراب یتا |

 و

 هل مع وصحا لاق رد هنسانعم ىق ورفرس و عضصاوت و ید وب هدننز و با شدشعا

 ( مضعخا ( ردن|دل اجر اسا هدننز و ۵ دعس ) هع ) عضتخا ییعع

 عن ۳ دواي ثوا ر هدنزو ده ده ) مش او ( هدنزو جدول اررکم

 رو اج ی راک دب د سراب هل دشت كنیع و یحف كناخ ( علا ) ردیدآ |
 e a ی نوت ج
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 لاقب رد هنسانعم كمشود هر بونود شاب ندهضراع ېک یتکر- ارفساپ ندقلعا | "
 لحلو هریغو عوجنم طقسف هب ريد اذا ثلاثلا بابلا نم اعفخ لج را عقخ |

 بولاوا رسا عفخ لاقب رد هنساتعم قغلاص هتوا یرب یسهلوقم بوتو هدرپ |
 قلوا كويلو قلاص یرار قانواو لا هدندیو هل رص اذا انامغخ و اعمغفخ قلعلا

 ردهنسانعم قعنای یرغب ندقلحآ كمدآ رب و یخرتسا اذا هلسف. عفخ لاقب رد هنسانعم _
 ( عوفخلا ) عوجلا نم هدبک تنرتحا اذا ل وعفلا ءانب ىلع لج را عقخ لاش _

 نزح هدننزو رهوح 7 عفوشا ) نونجم یا عوغخ وه لاقب رد هثسانعم نون
 هغلنغیاب یک ینقصاب وقب وا هکر وند همدآ شوک یحا هلییبس هصغو" 7

 ( عافخالا ) سعاشلاک بیثک ماو یا عفوخ لحر لاش رولوا تناح بی رق
 ٤راا عوج هعقخا لاقب ردهنسانعم فا 7 یهسک ر قلحآ هل رک تنه 1

 .(عضخالا) هنساتعم هکر عم رود ههاکنحو نوڪ ایکیدکوج بوناهب هنسنرب دنساتعم ۱

 "  ناسا ربغل لحرلا منعخم نا یبن مالسلا هيلع هنا ] ثيدلتا هنمو حراشلالاق ةأر [ |

 | هدننزو عفن ( عقلا ) هودع ق رهبنا اذا هقلح نم تاص اذا ثلابلا بابلا نم

 7 ولسا هلاصف ناعفح و عفحو دب هب رص اذا فبسلاب كعفح لاق رد هتاف یقمروا



 ها ت
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 هداروب هکر د حراش هلوا شغلوا جارخا بولی رای ینراق هلکملبا تافو یپمدلاو |

 هلت رابع هنع رقس نالوا باوص ردا طخ یرل ەسن هما نطب هنع قزلپ یصلا ۱

 ضرا هدننزو هفرغ ( ةعشخلا ) ردعقاو همسر وب هدناهما عیج هکهتن ردقلوا |
 درمص رد عشخ یعج روند هب هپ مصی قشبای هر و روند هبهعطق ر ندهظیلغ

 عرضتاذا هل مشخت لاق ردهنسانعم للذئو عرضت هدننزو لعفت ( عشخلا ) هدو

 هلفلکت و دیلق هدنزو جرحدتم ( عرضخلاو ) هدننزو طبالع ( عراضلا)
 لیا عرشغمو عراضخ لحر لاقب رونید هلبخ نالوا هدنسهیعاد كلبموح |
 قلق ورفرس و عضاوت بوروتسوک قلقلا هدننزو دوعق ( عوضخا ) ی ۱

 نوکسو منحاونو نم اطت اذا ثلاثلا بابلانم اعوخ لحرلا عضخلاقب ردهنسانعم

 لوقت رولوا یدعتم هنسانعم قلوا داقنم و نکاس و رد هنسانعم كحل داها و |

 | قمرغاح هروخ ینعب هغلراکدب یب هسک رب و نکسف هتنکسیا عضخف هتءطخ
 هتسهسبالعقلواضرع هلتنهادم و تعالم ردن رابع ندنفیلکت روحق هکردهنسانعم
 هنسانعم كلا ليم هورغ بکوکو هاعد اذا ةهوسلا ىلا االف عضخ لاش ردیتبم

 كلبا دهحو دح هدکعروب هود و پورغلل لام اذا مصلا عسخ لاقي ردامعتسف
 یرلقدنازوابوک | یرعوط هر ینرلن وی هدقدلشب هکع رو كب ردلعتسم هتسانعم

 نوکشود یمدآ رب كاريپ و اهریس یف تدح اذا لبالا تعضخ لاق ردیبم هنبروصت
 لاعتفا ( عانمتخالا ) عنمخا هلعح اذا ربكلا هعضخ لاقي ردهنسانعم قاق ىلتويب
 عضخ ینعع لحرلا عضتخا لاقب رد هنسانعم قلق ورفرس و مطاوت ید وب هدننزو

  هکایوک ردلمعتسم هنسانعم كمك بوشواص هلتعرس و زدشللا رارکت یو فلوم
 یهقا روغپ و اعیرسم اذا نالف مضتخا لاقب رولوا یک ردنا لوزا ندر, هبکنا

 | عضتخالاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوایلوئسم ندنسهسکا نوعا قعثآ بورکوح ۱

 یکاخولتوحنالوا مطاوتم هسکره هدننزو همه ( ةعضخلاا ) اهناس اذاةفانلالحقلا

 شعب ندکدرکحو دحا لكا عضخم یا ةعضخ لحر لاش روند همدآ برعشم
 ندمزال رلتو ةاونلانم تن اذا ةعضخ ةا لاش رونلوا قالطا هنحاغا امرخ
 لحرلاقب ردنددعتم و روند همدآ ندبا لیلذنو رهق یننارقا ائاد و ردفمصتم

 | همدآ فصتم هلعضاوت هدننزو روبص ( عوضلا ) هنارقا رهقب ناک اذا ةعضخ

 هنواخ نالوا رونلسس بونوا یراروکوب و هدننزو بتک ردمنعخ ی وتو زا

 كرا هدننزو هنیفس ( ةعبضخلا ) اهرصاوخ تتاص اذا عونعخ خرما لاقب رونید
  هسس نلیدیشیا یک یسس م ولط ندنسهاخ ییعب ندنب راق نکردرکس بوش وق تآ

 ۱ هکر د کجا یفوج هعطق ییا هدنر لستم هاه اخ كن راق كب لوقىلع روند "

 كنيوص لبس هعیضخ و رارید ناتهینعخ هنسیکیا ردا روهظ ندنآ سس لوا

 اج
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 مدآ رب ید وب هدو 0۳ -( عرفلا ) هعطق هعطق اذا دو لا ردهنمانعم كمك |

 فال اذا هاحعا نع نالف عزخ لاقب ردهنسانعم كليا فلخ ندنقيفر و مده

 هعطتقا اذا روزج ا نم معلا عزخت لاقب ردهنسانعم كمك هراب هراب یهتسن رو ||[
 يلا موقلا عزخ لاق ردهنسانعم كعشلوب بوسک هراب هراب هدنراش یه ر و

 روند هبهجرات شایسک ندهنسن رب هدننزو هما ( ةعارخآ ( اعطق هویسقا اذا |

 دزا هعارخ و هنم غطنقن ةعطق یهو ةعاطق یا محلا نم ةعازخ تقذام لوقت
 هدنرلقدلوا رمدتنم هدالب قارطا یبهلیبق دزا ردیسا هلببق ربا بعشنم ندنس هلیبق
 هدننزو هرمه ( ةعزخلا ) یدنلواقالطاهعا.رخ هربا فلت ینعب عروخ ندراثا
 ةقوع یا ةعارخ لحر لاق رونبد هیسک ندا قوع ندنحوک ندنشیا یسان اعاد

 هدنزو هعبوز ( ةعزوخلا ( رونید هبیراق هحوق هدننزو رهوح ( عزوذا )

 هدقایا رب هدننزو هبرمض ( ةعزخلا ) رونید هغلموق شفلو بولیرپآ ندقلموق كویپ
 كناخ ( ةعرلا ) هبلحر یدحانم ۰ ملظیا ةعزخ هب لاقب روند هغلقسغا نالوا
 هنم ةعطق یا لا نم ةعرخ هدي و *اچ لاتش رونید هنسهجراب تا هل رسک

 ( عاذخالا ) هنسانعم توم رونلوا قالطا همولوا هدننزو بارغ ( عارلا )
 ندکلریپ كنهسک رب و عطقنا اذا*یفلا عرشنا لاقب ردهنسانعم كسك هدننزو لاعفنا
 اريك ین اذا هنتم عزخما لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلکوب ىلب ندفلناونن و فضای ||
 ردهنسانعم كلا هلازا و ین هلنوکتس كنبس و یصف كناخ ( عیشا ) اغعضو |
 ا هنعینن اذاثلاثلا بابلانم اعسخ لوعفلا ءانب ىلع اذك هنع عسخ لاق ا "

  ةعيسخ وه لاق روند هسک یندو سسخ تیاغب ( ةعساخاو ) هدننزو هنیفس ||
 قلقلا ا عوضخ هدننزو دوعق ( عوشخا ( مهسخایا ری موقلا

 رد رق هنسانعم عوضخ ا ردترابع ندکلیا تعارضو عضاوت بوروتسوک

 رصبوتوصعوشحو هکلنا عطاوت هلحراوحو ءاضعا ینعپ هندب عوضخ یآریلعو |
 هلمذعخ اذا ثلاثلا بابلانم اعوشخ هل مشخ لاقب ردصوصخم هتناکتساو عضاوت هلا |

 | نوکس عوشخورصبلاو توصلا ف عوشخلاونديلاف وهوا عوضخلا نم بيرق وهوا ||
 | [ن> رالتاوصالاتمشخو] ىلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق ردلمعتسم هنسانعم لاذتو

 | ندنسعاچ بونا هورغ كزدلب بکوکلا عوشخو تءضخو تلذو تنکس یا
 | قوح كنجکروا هود عوشخو بورفلا نرم تند اذا سعثلا تعشخ لاق ردنرابع |
 . مانسلا مشخ لاش ردلمعتسم هنسانعم قلاق یرب هجرادقمر نامه بونشآ یر
 | و و رونلوا ریبعت قمرخآ هدیکرت هکردهنسانعم كمروکون متلب و هلقالا بهذ اذا
 اقا زب قلا اذا هیشارج یا یه تعشخف هردص یشارح عشخ لاقب رولوا مزالانعم
 هدنلولح یندالو تقو روس هفجوج وج لومش + هلب رسک كناخ ( ةعشحلا ) 9
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 فوع هکردیبقل رعاش مات سبع نب ورع عرخو رونید همدآ نویز و فیعم
  میرخرفش» ربعبلل لاقب رونید هنغادود هود ققراص میرخو ردبدج كنهطبع نب
 هبناک اذا عیرخ ةقان لاقب رونید ۵ هقا شمارغوا هتلع یرلکدید عارخو لدتمیا
 ۱ هب هب وب وهن وناخ لوشو ةرحافیا عیرخ دارا لاق روند هنروع یسور و عارخ

  زدبانالیم هفرطکیا یک لان هزات هلغلوا كزا و مرن تباغب یمادنا و نت هکرونید
  ةعي رخوعیرخ ةأرمالاقب هلباه رونبد ید هعیرخ رولوا رولبکوب بولیربق و هلوا
 ' (عورخا) ردهنسانعم هعب رخخد وب هدننزو روبص ( عورما ) انیل یتثتت تناک اذا

 | ردنابنیرلکدبد كج ر که نک هدیکرت نفلوایعر هکردیعسا تابن عونرب هدننزو مهرد
 | یعر یئاوم و رارافاب یک نغورپش بو رقچ ینغای رلیانسور هدرانکلع هرشط
 . تیکس ( عیرشا ) ردندناعورزم یک مسعس وب و رولوا كاله بوشبش ینراق هسلپا

 كروپصا هکردبعسا مط رف لوقلع ردنابن یرلکدید روپصا هکردیسا رفصع هدننزو
 | گالذک رونید هنتلع نونح صوصخم هبهقا هدننزو بارغ ( عارشا ) ردیمخ

 | ندرب کیدکوج بولوا عطقنم ندلمحو لع یلب هکردنلع رب صوصخم ه هفان
 | هبرق رب هدنساضق دنقرس هلی كناخ ( نوعرخ ) رولوا نمهدیا مایق و تکرح
 لحر لاش روند همدآ نواتمو فلتخم قالخا هدننزو یظعم ( عرخلا ) ردیدآ
 قش و و رد هلب رابتعا دارفاو عاونا قالخا هداروب قالخالا فلتخلا یا عر

 . هعرتخا لاقب ردهنسانعم قمراي هدننزو لاعتفا ( عارتخالا ) ردذوخأم ندنسانعم
 لاش ردلمعتسم هنسانعم كلبا ادب و اشنا هنسن رب لثم الب و قبسالبو هقش اذا

 | هنسانعم كلنا ذخا ندنلام بودا تنایخ همدآ ر و هأدتنا و هاشنا اذا هعرتخا
 ٠ كالبتساو هلامنم ذخاو هناخ اذا انالف عرتخا لاقب رولوا شمراب ینلام هکردلمعتسم

  رخآ ر تدم ر ینراوط كنهسک رب و هکلبتسا اذا هلام عرتخا لاقب رد هنسانعم
 | ةبادلا عرتخا لاق ردهنسانعم كمللا در وریک هدعب بوتط هبهرخس نوعا هسک

 | ردهنسانعم قم وبوص هدننزو لاعفنا ( عارخالا ) اهدر مامابا هربغل اهرضسن اذا

 | قلوا دوحولا رسکتم و نویز و فیعنح هسکرب و علخما اذا لجرلا عرخما لاقب
 هزر هزیر بولیراپ هنس رب و فعضو رکنا اذا لحرلا عرخما لاقب ردهنسانعم

 هدننزوذفنق ( عفرخلا ) تتنفئو تفشنا اذا ةانقلاتع رضا لاقب ردهنسانعم قوا
 رشظ و روند هغوي شلوا دساف بولیزو نکیا هرحا یغازوف هدننابن زونه

 | عفرخ رونید هغوع شالجالحو رونبد هثبش یریلکدلیا ذاختا واق كيارعا هدنحاغا

 «یشلاعرخلاقب ردهنسانعم كسکهدننزو عزن ( عدرثا ) هدننزو جریز رونید ید

 هکردهنسانعم كلیافلخت ندنباصصاو *اقفر مدآ رب و هعطق اذثلاثلا بابلانم اعرخ
 | خوب ( عیرضلا ) فلخم اذا هبصص نع نالف عزخ لاقب ردبا عطف ندرلنا یتسفن
 جم سم دن و ےک ست
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 كلبا كرت هعداو یدیا نوع دنخ یلصا یتعی رد یبم هنس هدارا نوع دتخم

 ردهنسانعمعنم هدننزو باتک ( عادخما ) هکرت اذاهعداخ لاق ردلمعتسم هنسانعم
 . ةليحلا یا عادخاب هب رغظ لا رد هنس انعم هلیحو هعنمیا هعادخ هنم یتفاع لوقت

 | اذا نالف هل عدخ لاقب رد هنس انعم قغادلآ دصقنع هدنن زو لعفت ( عدلا )
 ٠ قیق هیف هلن وکتس كن همجعم لاذو یصف كناخ ( عذخلا ) عا دا فلکت اذ
 ! لاقب نوسلوا هنسن تالص یکرایخو قابق رکو نوسلواتا رک رد هنس انعم

 | عضاومىف هعطقو هززح اذا ثلاشلا بابلا نم اعذخ هيف ةبالص الامو محل عذخ

 هلا هیق ردپسا ماعط ول ردرب صوصخم هنسبل اها ماش هدننزو هنیفس ( ةعيذخلا )

 ی عذبلا ) هنس انعم نیکسروند هغاص هدننزو هسنکم ( ةعذخلا ) راردبا بیت رت

 ) عذمعذخ ( بیع یا عذیخ هیفام لاق رد هنس انعم هصیقنو بیع هدننزو لقیص

 هدنک ار رام را قر ه وا یتیم هر زوا مث ی را رخآو هدن رانزو بن
 م ) عذخنا ) نیقرفتم یا عذم عذخ اوبهذ لاش ردامعتسم هنسانعم ناشی رب و

 | هک رولوا فصو هرصش لوشو ءاوش یا اع ذحم تلکا لوقت روند دابک هدنن نا

 لاق هلوا شكوا عطق یفارطا دوخاب شلوا عطق دوخای شلیا لکا باود یتسیرفو
 كعك هراب هراب ( عیذختلا ) هفارطا عطقاموهوا هالعا عطقوا لک ا اذا عزخ رصش

 كمالیامطقو ذوفن هب هببرض دوخای كسک هلیهحو قمامربآ ندندب ییاضعا لوفیلع
 هبرضوا ةناب اربغنموا ةعقاذا فیسلاب هعذخ لاقب ردهنسانعم قمروا ق هلبهحو

 رونید هنس هلق غاط هجکچوک هدننزو هعبوز ( ةعش را ) كبصالو ذفنبال ابرمض
 رد هنسانعمقمرای هدننزو عرف ( عرشا ) رد عشارخ یغیصمجورد مش رخ یعجج
 كنق نویق هلنیتصف ( عرشا ) هقشاذا ثلاثلا بابلا نم اعرخ *یثلا عرخ لاق

 بوس ه راب رشکیا هنغلن وزوا یفلوف ره هک روند هناشن هن وکر صوص هدغلوق

 هندی ةة شورولفبوللاص یرغوط هنب رزواكغل وقیهل ده روا راردیاےلد جوا هلک ید

 هل صاغم ن لاقب رولواهدنراطعب هکر وند هکلکشوکو هکلکویلسنالواهدنرارب قان واوكا
 قلوا نو زو فیعض و شه دیاعرخ هنمهذخا لاقب روند هغلش وهدم و ةواخ رونیلیا ع رخ :

 ردهنسانعم ىقلريق و فعض اذا عبارلا بابلانم اعرخ لحرلا عرخ لاقب ردهنسانعم

 یرلهجموا نالوا هدنرلبید قادب كنبرلحاغا امرخ و رسکنا اذا "یشلا عرخ لاش |

 هما رک ( هعارغا ) ا رک بهذ اذا ةلضلا تع رخ لاقب ردهنسانعم كلزود بوک

 ل رسم یرارب رقاوا و لا هدندب ی 7 ( عرخاو عورخاو] ر
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 | همالع ( ةعادخا ) هعدخا عطق اذا عودخ لح ر لاقي رونید همدآ
 | رافاو راجشا هکر وتلوا قالطا هةن لوش هلتسانمو ندننوم  هغلایع هدننزو

 | ةعادخ نونس لاق ردهنس نایلوا یکرب دارم هک هلوا لبلق یمانو وشن كناتابنو |
 | نوکت ] ردشایا رات هثيدح وبشا هلکن و فلوم عب رلاو ءاک زلا ةلبلف یا ۽

 عي رلا لقب و راطمالا اهبف راکت یا ةباهنلا ىف لاق [ ةعادخ نونس ةعاسلا لبق
 رطلا ةلبلقلا ةعادخلا ليقو فلخ مث رطلاب بصذ اف e اهنال اهعادخ كلذف ۱

 كوب هکرونلوا قالطا هیوپق كجوک لوش ) ةعداخلا ) فج اذا قبرلا عدخنم
 هبهطوا ېک یسهطوا قتلوقو نیبام نالوا هرجا هطواو وا رب و هلوا ه رح ا وېق

 هدننزو ربنم ( عدخلا ) تيبلا فوحف تببلا وهو ةعداخلا ىف هعنعو لاقب رونید
 ه رالبکو هنسهط وا هنب نخ هکر دهنسانعم هلازخ هدننزو یکح ( عدخلاو )
 ةنارخلا ىا عدخلاو عدلا ىف *یفلا ًأبخ لاقب ردندنرلانعم ءاغخاو كاسما ردلماش

 لاقب ردهنسانعم قلغب مکح هرخآ "یش یئیشر هلل رسک كنز ( عادخالا )
 ردهتسانعم كمردتبا هعدخ و ییهسک رب و "یتنلایا هقئوا اذا هعدخا

 هکر وند همدآ لوش هدننزو يظعم ( عدلا ( هعدخلا ىلع هلج اذا هعدخا لاش

 هک هلوا صبتءو هاک او فراع هراقب رط لوا هلغمارغوا هرلهعدخ وکم تاعفدلاب |

 عدخدق برج یا عدم لح ر لاقب رولوا جوک یسلروتک هب هراب ود دعب نم
 هلیهحو كماطبا عطق یتساضعاو ذوفن هنسیرحما كنهبب رض ( میدختاا ) ارام
 ترحالو دقت ال اب رم هن رص اذا فبسلاب هرعدح لاش رد هنسانعم قمروا هحراج تلا

 رده:سانعمكمروئسوک ییتروصشعادلاهنک شماغنادل  ه دنن زو لعافن (عداضلا ) |

 قمادلا هدننزو هلعافم ( ةعداخلا ) هبسبلو عودخمهنا یرا اذا لحرلا عداختلاقب
 اونما نذلاو هللا ن وعداخ ] ىلاعت هل وقو هعدخ ینعع هعداخ لاقب ردهنسانعم
 تیآ وبشا نعي سغنلا یفام ريغ راهظا دارلاف ةبالا [ مهسفنا الا نوعدخب ام و

 هدن رل ربع یرفک كنيقفانم ار ز ردهلیهحو هیلبنع هیعت "و راعتسا هع داع هده رک

 | هلغفلوا هیبشت هنسهلماعم نیعداخح ی رلهلماعم كجا راهظا ناما ات روصو راعضا

 هلاعتم یادخ هشعب یراهعداح هننامومو ی دنلوا هراععسا یظف) 4ع دا

 كنب رلعادخ دارم ندنسلوا روصحت هنب راس یدنک كب رلهعدخو رد هعداخت

 | نوعا تکراشم هعداحم رکاو ردیسلوا دناع هرلیدنک هرخالاب یسهرئاد ور رض

 | هلبتنارا مالساو ناما اتروص رلقفانم هکرولوا ف لش هلماعم هسروئلوا رابتعا
 | هدنقح رایدنک ید ندونو یهلا فرط هجک دابا مایق هماکحا یک مایصو ةولص

 ۱ _ لب قر ومو یدیا رونلوا ارجا یاکحا نيسم یک مانغ 4 هصحو ءامد تیصع |
STE RT,۳  tavموم  
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 IS ه مه و هنسانع+ هلبح و رکم ردعسا ه روک هی رکو هع كناخو ی دنلوا

 هاود بوروشود هنسهینما هبلغ ی رح لها ا راکمو عادح رد هغلابم هروک

 ۱ و اد و دلت وب 1 ر و هعدح رد رارهف دن 4 ار الوا ۱ رد ئحم ۲ ۱۸۷۲ ۱۰۳۹ ۱ دیتا اف هرز ۱

 لافتنا هنتعاج فرد رتغ ون هکر ددآ وص ر هدید ر و یسهلیبق غ ه دنن زو هر

 نالوا هرزوا فالتخاو نولت ( ةعداا ) ردب رلسا كن هقاربو كنواخربو یدلپا
 ةنولتم ةفلتیا ةعداخ قوس لاقب هلوا جبار هاک ودساک هاکهکرولوافصوهب وشراچ

 لوشو نولت. یا عداخ قلخ لاقب رولوا فصو هیوخ نولتم یک نولف وب عداخو
 هلوا ردیک بولیکج هنغاج یرل ریکص كنبرافایا هدک دکوچ هک رونلوا قالطا هود
 زس رولب هاکو وللب هاکو هلحر فبظ و یف هبصع لاز ٤ل ر اذا عداخ ریعب لاقب
 ی رخا ینخو ةر نی ن اک اذا عداخ قیرط لاش زونلوا ق الطا هلو نالوا

 هدکدکوح كنهود ی رلکدید عداخ هرزوا روک ذم هحو هلیس هش رغصم ) عديوخلا (

 هدننزو روبص( عودخا )عدب وخه و عداخ ریعب لاقب رونبد هنن رکس نلیکح هنغاح

 لاش هلوا رکج یهاکو بودبا راردا یندوس هاک هک رونلوا ق الطا هب هقا لوش
 هلاوب نالوازسرولب هاکووبلبهاکو یرخا اهنبل مفرثو رطقلا ةمردت تناک اذاعودخقان

 هبیبهرابود نالوا ردا بیرفو رکم بو ادلآ یسان اعادو یک عد اخ رونلوا قالطا
 یدو هدنن زو هزم ( ةع دا ) عادلا ریثکلا یا عو دخ لحر لاش روند

 عادخا ريثكلا یا ةعدخ ل-ر لاش رونید هش القو راكم ید ادلا یسان اياد

 ردیسا كنام زو رهد هعدخو رد بیک نب ةعير هکردیسا هلیبق رب ندیعت هعدخو
 یتسیدنک ساناماد هلغطوا لدهداس هک روند هیسک لوش هدننزو هفرغ ( ةعدطا )
 رديح ( عديخلا ) اریثک سانلا هع دخ ناك اذا ةعدخ لحجر لاش هلوا رد ادلآ

 قثوبالیا عدبخ نالف لاقب هبفلوا داقعا هنغلتسو دالصا هکرونید هیسک لوش هدننزو |
 وداج وو ردنا هعدخو رکم هد رالوب هاسنا هک روند هب ین ابا لوغو ه دوع |

 لافب رونلوا قالطا هلوب نال وا مولعما یتیفیک بوباص ندها رهشو ردبراک دید ۱
 بارلا یا عدیخا مهرغ لاغ رونلوا قالطا هارسو دصقلل فلاح ئا عدیخ قيرط |
 یر هدنن زو فتک ( عدلا ( لاتحیا عدیخ بئذ لاش روند هدروقراک هلبحو "

 عواریا عدخ بض لا ردانیوا یندایص هکرولوا فصو هرلک ندبا كلوکلتهتوا ۳
 یعسق رلکاریز « بضنم عدخا « لثناهنمو ردلیفت لعفا ندعداخ ( عدخالا ) |
 بیرق هنبزغا كنس هواعاد هلفلوا غلاك هلابرقع ك رلکو ردا یوبق کیا ینساوب م
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 | دەن انعمهیهادوتفآ هدنن زوریما ) عبتخلا ( ردهعاتخ ید رغم سد رولوامج عاتخ

 | ردهنسانعمكلياتحايسوريس هدننزو لاعفنا ( عاتخالا ) ةيهادلایاعتخاب هللاهامر لاقب

 | حلتخلاقبرد هنسانعمقمقج هناببهدنن زو هحرحد ( ةعلتخلا ) بهذاذاضرالانعتختا لاقب ۱
 هسکانو گلهدنزو رهوحهلبا هثلثم یا ( عثوخلا ) ودبلایلا جرخو رهظاذا لحرلا

 كليا تعرس هدننزو هحرحد ( ةعردا ) ئل یا عئوخ لحر لاقب رونید |
 هل رسکو ىف كناخ ( عدخلا ) عرتسا اذا لح رلا ع ردخ لاقي رد هنسانعم |

 هدیکرت رد هنسانعم كليا دصق ررض اکا ندتس ینیدلوا هاک آ ب ویادلآ یمدآ رب
 بابلانم اعدخ هعدخ لاق رونلوا ریبعت كمجک شقنو كلی هرابودو لاو كئر

 كم ريك هنسهو یعسق رلکو هلعبال ثیحنم هورکلا هب داراو هلتخ اذا ثلاثلا |

 !لخد اذا هرجح ق بضلا عدخ لاسقب ر ريك هللا هعدخ هک ردلمعتسم هنسانعم
 درمناوحو سه اذا قب رلا عدخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم قع روق ركون هدزغآو |

 یسابلو كسما اذآ عرکلا عدخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمليا كاسما مدا نالوا

 رب قع هنوکو ح راش ردکعروحک راتسآ دارم هک ردهنسانعم كلبیا تاق ییا
 هک ای وک ردلمعتسم هنسانعم قغغاب زا رومغیو هانن اذا بولا عدخ لاق ردشلتیا

 | لاوحاو ر وماو لق اذا رطلا عدخ لاقب ردشلیا هعدخ تبست هب هقباس نينس |

 كمدآ رو تفلتخا اذا رومالا تعدخ لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا طانخ و فلتخ
 ورحا ز وکو هلام لق اذا لحرلا عدخ لاقي ردلمعتسم هنسانعم قلا زا یلام

 ترا اذا هنیع تعدخ لاق ردندنانعم بضلا ل وخد هک ردهنسانعم قاب
 سعشلا نیع تعدخ لاقي ردلمعتسم هنسانعم كما ب ورغ رح كل شنوکو

 تدسک اذا قوسلا تعدخ لاقب ردلمعتسم هتسانعم قمراو هداسک رازابو تباغ اذا |
 لاقت رد هنسسانعم كايا هراب ود بوبادلا یخدوب هدننزو لاتفا ( عادتخالا )

 | لاقب رد هنسانعم قغادلآ هدننزو لاعفنا ( عادختالا ) هعدخ ینعم هعدتخا
 | تدسک اذا قوسلا تعدخا لاقب رد هنسانعم قل وا دساک رازاب و عدخاف هعدخ

 ندکلیا لوبق ین؛ادلاو قغادلآ ك رهلب هکر دهنسانعم قلوا یضار هغغادلآو
 | ردعا هدننزو هنیفس ( ةعيدخلا ) عدخلاب یضر اذا نالف عدختا لاقب ردئرابع
 | ولرد رب صوصخحت هبارعا هعیدخو هنم هعیدخ هذه لا رونید هدنفو لاو هغمادلا

 | رد هنسانعم قمادلا هرکرب رد هره ءا هدننزو هب رض ( ةعدخلا ) ردپمما ماعط |
 | ىعشد نعشد ىلاح كنج ینعی ةعدخ یضقنن یا [ ةعدخ برا ] ثيدحلا هتمو |
 هل یحورکم هدب رح هلالدلاب سپ زلاق تحاح هبییا رولوا مان هلغمنادلآ هعفدرپ |

 | هلیئوکس كلادو ئال تاکرح كناخ رویم ظفلو ردرهاظ ینیدلوا غاسم هکلبا |

 | رکذ هک رده ءانب هروک هنخف كناخ ردب ورم ید هدننزو هزم هلی كياخو |
 وا



 عتوخو رونید هزوغ د الوق داتساوزوا E در E راو ( هدننزو
 صرحورونید هنسیروای ناشوطو رواواه رجا رلقلتوا هکرونید هکنیس لجک وک عونرب
 ند هلیقع یو رونید هب یشک رودوب و هعبوزا ) هعتوحلا ( رد هنسانعم عمطو

 یلصا رديأشنم كنلثم * صولقلایلع زبلارخآ و كنلثم « ةعتوخنم ماشا« هکر دهسکرب
 هعفاورب هدنن ایسورع ندندالوا یلهذلا ناب ز هلبا یلغتلا ورع نب فیثک هکردوب

 لو رع نوکر, یدبا بقرتم هنتصرف نور ماد فیثک نوجا ماقتنا هلغلوا هقناس
 بوش هدلحرب بوقح هنبلط هود هليا یراردار هلکلیا رارف ندنسه وا یراهود

 علطم هلاحو هعنوخروب نم رلیدروتک 4 هنروا بودا باکو حمید ینرب رلیدنوط
 هلکلبا راسخا یفیدلوا اهن هلب راردارب ..كورع بوراو هفنک هلنعرس هدقدلوا

 هتعجارمراچانورم یدلبا موجه هرزوا ورع بونب هلبا هریثک ناوعا نامه فیثک
 نامزهجت هدننایم مرا هلیبق هدنروص كاکیدلبا مادعاو لتق یزب فیثک اي بویلشب
 فیئک هدکدید هللا لاعشا یشت لوا لک ردقح هلو لاعتشا لاتفو برح شتآ
 لق هتبلا کراردار و یس لکد نکع بویم هديا افطا یتسهنیک بیهل ولردر

 قالوا هلکتس كرلنآ ارب ز هلیا قالطا یراردار یراب ورع یدید مکج هدا

 یرلنا هدایز ندن هلغل وا یراردب هدن رلهسک او ردق و یرللخدمو عاص هدا ر حام 1

 رب یفراهعوطقم سؤرو لدتق ینعومم بویلوا مزلم فیثک هدکدید ردبا بلط
 ید هقا یدلیا بیبسنو قیلعت هنو یس هقا مان هد تورعو عضو ههر وط |

 بولکنکرروتوا هدنکوا یرداح نابز یرد ورع بولک هنلزنم كورع یرغوط ا
 یدمساپ هدقدلقوب هلملا ندنحراخ یر وط بوراو یسه راج كناب ز یدکحوح

 بوبقاپ هلغمل وا ke هب هيضق و و ۳ و 0 ىلا
  هطروع ناب ز سب یدد راشموق هبهربوط بولوب یرلهطروع یشوق هود كرالغوا |

 هرزوا زلەود ا و ا هرکصندنوب ردو رکتمرزک تور

 ' عاطقنا ردکعد یدملاق یرلکح هزونک دعب ۰ ردوب یرلتینغو بلس یریلکح هرونک

 اب ینفرط فک راک ماا بولوا دتع هدیدم تدم بوشود لانقو برح هنن

 e هلیا هلیقع ون هرکصندنآ اعقاو روئلوا برض هدنعفوم غا هرزواما ۱

 ۷ * ةعنوخنم مصا * خد هدنفحنلیوس جګ یزوسرپو رلیدلیا رابت غی رهظم |
  یشیدهدننزوءرم(فعتا) ردشمروربخیرفوط هفیثکه رزوادورس«هحو اریزردشلوا ||"
 راراص هنغمرنانآ قواهکرونیدهنسهرابیرد لوشهدننزو هنیفس(هعیتخا)رونیدهنالبق ||
 . راریک هنب رللارانانا قواهکرونبدهناودلا هدننزوباتک (عاتلا)ردب رلک دید ریکهز |
 ۱ و اظ > هلکشیا ريس هلی تا ابتسدلا فاو ر روند نیابقتسک هنیبزا یک رادزاب 1



۳۸ 
 جو سم سو سس سا تر ترس سس تا س نسب ین ساسان تن سسسس سر ت

 یندوب( عب وحلا ) ر ونلوا داراهدلحم كعید فک هرب ر بولیرآ ندکناب هک هلا

 هدننزو لعفت ( عوصلا ) هع اجا ییعع هعوح لاقي رد هنسانعم قم ردقحآ
 ( عیعسلا ) عوجلا دمعت اذا لحرلا عوج لاق راد هنس انعم قمقجآ دصق نع

 میاجوهوالا ادا هارتالناکاذا عیصسم لحرلاقب رونید همدآ نالوا رروط جا اناد

 هدننزو برطق هللا هيقوف یانو هدحوم یاب ( عتبخ ) (* ةمجملا ءالا لمف «)

 هسجتملاذ ( عذبخ ) روند هبهغبروق هدننزو ذغنق ( عدبخا ) ردیدآ عضومر
 رد قرای یذ نب كلامنا هک ردب ردب هلیبقرب ندنس هلببق نآ دمه هدنن زو رفعحملا

 ( ةعربخا ) مایا عوربخ لحرلاقب رونیدبیجعوق هدننزو روفصع( عوربخا)
 | ( عبشا ) منییا عربخم نالف لاق ردهنس انعم كلتا قلیجحن وق هدنن زو هجرحد

 اذا ثلاثلا بابلا نم اعبخ ناکلاب عبخ لاقب رد هنس انعم كلا تماقا هدننزو عبط

 زد هنس انعم كدزمک بوئرواو لخد اذا هيف عبخ لاقب رد هنس انعم كمربکو هبماقا

 قح وج هدننزو دوعق ( عوبخا ) هأبخ اذا هعبخ لاقت ردتفل هدنظفل ًابخ هک

 رونلوا ریبعت قغوغوا هک رد هنس انعم قلوا نمقج یسس بولیسک ی سفن ندقمالغا
 هدنتفل می ونب هدننزو باتک ( عابخا ) ءاكبلانم رفاذا اعوبخ یصلا عبخ لاقي

 ردن دنظفل "بخ نانلوا رکذ روند هفحال و هرداچ لبق هکر د هنس انعم "ابخ
 هنظفل هعلط هشيمه ردن دنفصو ناوسن هدنن زو هرمه هلی كناخ ( ةعبحلا )
 روند هئروع نداضرع ینسیدنک بولجآ هاک بونتروا هاک رونلوا رکذ نراقم

 نوب زيح ( عورتيلا ) ىرخاو دبنو ةران یتخ تناكاذا ةعلط ةعبخ ةأرما لاقب

 ةآ ما لاقب رونید هنر وع هنولتم قانیوا نایملوا رارف رب هرزوا لاحرب هدننزو
 | دوعق ( عوتطاو ) هدنن زو عنم ( تا ) لاح یلع تب ال تن اک اذا عو رتبخ

 كيك هند وصقم تمس هجرغوط قرهیلک ای بوقح هلوب هدنسوک ارق هصک هدننزو
 لیللاب ةلظلا بکراذا ثلاثلا بابلا نم اعوتخو اعتخ لجرلا عتخ لاقب رد هنس انعم
 | لاقي رد هنس انعم كلا موجه هرزوا هكر یناهک انودصقلا ىلع اببف یضمو

 | تعرسو برهاذا دبعلا عتخ لاقي رد هنس انعم كمك بوجاقو مجهاذا مهیلع عتخ
 كر هریدکی لابوط لاپوط نالترصو عرسا اذا لحرلا عتخ لاقب رد هنسانعم كلا

 هدنس هسکا كن هقا روغپو تعجن اذا عبضلا تعتخ لاقب رد هنس انعم كيروب

 فلخلعنلا متخ لاقب رد هنس انعم قهراو هجاب هجای قرانا قیص قیص ینرلعدآ
 اذا با رمسلا عتخ لاقي رد هنس انعم قلوا دیدبان بارسو هیشم براقاذا لبالا

 رونبدهزوغالوق داتساو قذاح كو رونید هنالتمصهدننزو دورص ( عتخللا ) لععضا .

 روبص ( عوتخاو ) هدننزو فتك ( عتا ) هلال دلاق قذاح یا عتخ نالف لاقب
 ai armes arame a عسکری رس نیس یر رم waman anagem زد rane ی



 عد انحو هلئاوا یا رشلا نم باب یهو عدانج لاو ةعدنجلا ن لاقب ردپ رلادتبا ۱
 رونیدهرل هکر کج نالوا هدنرل هوب كنيرلناجص الرت لوقیلع روند هضرا تارمشح |
 قالطا هبای البو تافآ عدانحو ی دنلوا رکذ هکر دنر ابع ندنلئاوا مشلا عدانحو |

 هلنیتخف ( منا ) ر ونلوا قالطا هنالك ندا ردكم و هد رز یدآو روئلوا |
 | عينج لوق ىلع روند هرل زغج وا هدرخ كجوک اقلطم هدن زو ریما ( عینطاو )

NN 
 سس

 هدق دلرآ ندنحاغا رونید هرلهناد هدرخ نالوا هرزوا یجاغآ یک ءاد وسلا ةبح

 عوجلا ینذخا لوقت ردعا هک رونید هغلجآ هلی كيج ( عوجلا ) رفثوا قالطا
 ردرل ردصم هدننزو ه اثم ( ةعاحلاو ) هلیصف كيج ( عوجلا ) عبشلا دن وهو
 لوقتو عبش دص ةع اجو اع وج عوج لج رلا عاج لاش رد هنس انعم قمقجا
 هبنرعوش ندنب نالفییعی عوجام ردق ىلع ىا ناعبشلا عاج ردق ىلع نموه برعلا

 ردقیلع لاقب اک روقیجآ ردق هجراو مدآقوطرب هنبرقم كنآ ندمای ےب هک رددیعب
 لاق ردلمعتسم هنس انعم قلوا قاتشءودنم وزرا كب هعاشو عوحو نايرلا شطعم

 | عوفو یا » هلها عوص بلک نعس * لاثم الا نمو قانشاو شطع اذا هيلا عاج

 لک رد هلیببس یسلاق جآ كنبحاص یکل زوم” كبلک ینعب لاااف كالهلایا فاوسلا

 صختیلاح *وس كن هسکرب رد هلیسثود نیغربق هنسرشاومو باود كنبح اص دارم
 كمدآ رب بلک هک ریدید راضعب رونلوا برض هدقدلوا بیس هنلاح نسح كرا
 نوا تدنما 4 غل وا عب ۳ دب هش دحو فوځ موقر ندنص رعتو رش ردیعسا

 تحارهنب هدعب یدیشلنا ناهراینوناخ هدنرلکدتنا بلط ربنعم نهرر ندنآ

 ندکلیا بصغو بین ینرلیش اومو باود اج اجو ضرعت هرارونم بویمروط
 هدشن اي كرلم وق م هلکلبا ادف یتس هحوز نالوا یس هنوه مو یدیا نلوا یلاخ

 هدننزو نارکس ( ناع وجلاو میالا ) رلي دليا داربا یروب م لثم هدنفح بولاق

 یرلعج هدننزو ی رکس رد یعوحو هعیاج ین وم رونبد هبسک جآ رد رلغصو

 یس هلهک ینعی هلغ ( عاج نا ) هدنن زو عکر رد عوحو هلبرسک كيج رد عایح
 كلامنا ( عوجلاةعير ) یک ارش طبات ردیبقل كنهسکرب ردکعید ولغوا كنفيحا

 بویلوا یلنراف ققلاف ( حاشولا ةعباج ) ردي ردب كنع اجرب ندیمتهک رد دیزن

 ةعباج ةًأرما لاقب رونلوا قالطا هنوناخ نالوا قرهقفوبو قنای زود ینراقو یسکوک |
 هکردیسهنس قلتبق هدننزو هلحر ( هعوحمو هعاح ماع ) نطبلا ةمانصیا حاشولا |
 ةعوحتو ةعاحم ماع اذه لاقب رد عبواحم یرلعج رارولاق جاتحو جآ ناویحو ناسنا ||

 هعاجا لاقب رد هنس انعم قم ردقحا هلب رسک كنهمه ( ةعاجالا ) عوجلا هبفیا
 كنس هک ردقجآ یکبلک ٭ كعبتب كبلک عحا » لشنا هنمو عوجلا ىلا هرطضا اذا
 عحارمو جاتح هکی دنک هل رقنرب اد ېب هام ورفو مثل ردکمد هشود هک هسکا
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 زوج نوچکیدلیا سان قوس هرب قلزوحوا ینوب راهب بدج یا عمجم ماع لاقب
 لخاد للخ کا هکرونلوا قالطا هبهبطخ لوش هدننزو همرکم ( ةعمحلا ) ردشلیا |

 لاقب ردن الوا هرزوا تیعججو ماظتناو تحاصف یسناعمو ظافلا دارم هلوا شمام لوا
 دوخاب یک کرک یهنسنرب ( عیمعلا ) للخ اهلخ دب ۸ تناک اذا ةع ةبطخ
 قواط هقطوقو هعجىف غلاب اذا موقلا عج لا ردهنسانعم كمردکرب قوج

 تعجج لاق رد هنسانعم قلآ هنتلآ ینراق بوردکر یسهلج كنب راهطروع

 ردهنسانعم كکرب هدننزو لاعتفا ( عاتجالا ) اهنطب ىف اهتعج اذا اهضب ةحاجدلا
 هکر مجرتم الاد *اتلا بلقب عمدحا لاش و قرفن دن موقلا عقجا لاقي

 ٠ هلغلوا نوحا تکراشم یسهدام عقجا وبشا هرزوا یفیدلوا روطسم هدصا وفغلاةرد

 ۱ ارز ردکعد نالفو نالف عج نالوا با وص ردندم اه وا كعد نالفعم نالف عقجا

 فطع هلباواو هرزوا هیلا دنسم لوا رخآ لعاف هدقدنلوا دانسا هنسیرب كنيلعاف لعف
 ردشغلوا صیصخ هروب نم نطوم هلغلوا لاد هک ارتشا اقلطمواو و ردمزال قوا

 هنسانع« كلزود بولو ینرارق یلاقص بولوا غلاب هبایش تباغ مدآ رب عاعجاو ین

 هدننزولعفت ( عمصلا ) هتی توتساو هدشا غاباذا لحرلا عّمجا لاقب ردلءعتسم |

 قرفت دن "یثلا عمج لاقب رد هنس انعم قلوا عقم بویلوا ناشي رب هنسنرب
 اوعقجا اذا موقلا ممج لاقب رد هنس انعم تكر بولک هارار ندارو نداروشو |

 قلوا ولتیعج بویلوا ناشی رپ هنسن رب یخدو ( عابس الا ) انههو انبه نم |
 | قل وا عج عج هری ر بولک ن دف ا رطاو عمجاذا ها عسا لاش رد هنس اعم

 راد هطاشنو رورس ینعب هريام لک هل مقجا اذا لیسلا عمعسا لاق رد هنس اثعم

 تآ ندکع رکسو را هسلوا عمنجم بولک هر زوا ماظن فرط فرط یناجاحو روما ۱
 سرفلا عمجسا لاقب ردلمعتسم هنس انعم كابا عسو فرص هلعج یرادنقا "هلج

 لاقب ردکلیا ؛یطو هک ردهنسانعم هعضابم هدننزو هلعافم ( ثعماحا ) غاباذا ایرج |
 هعماج لاق رد هنسانعم كليا عامجا هدص وصخ رب هلا ی اهعضاب اذا اهعماج

 قالطا همدآ یجوروب زبت زبت هلیس هبذب لعاف مسا( عمنجلا) هعممقجا اذا اذکما یلع

 هیشمق اع رسم یا اعم یثم لاش ردنا ماجا ۾ ایراد هک اب وک ر ونلوا ۱

 روید هغج رابق نالوا ثداح هدنزو وص ند روعغی هدننزو هذغنق ( ةعدنجلا )

 دارم هک روند هثبش نالک هروهظ هجا های ند روشو رشو ردع دانج یعچ |

 ا بس سوت تم تیوب سس

 بویلبوطیزلهودو اهلک اهد اهجو اباغر لاساذا ضرالارطملا عججا لاقب لس |
 . اعیچج اهقاساذا لبالا عجبا لاقب ردلمعتسم هنس انعم كمروک بوروس یتسهلج
  موررعم یا عج ما لاقب رونید هبهنسن شلوا تم نع هدننزو مرکم ( عمحلا )
 : ردندنسانعم فیفح رونلوا قالطا هلي قاروقو قلتیق هدننزو نسح ( عمجلا )

۱ 
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 هژنیتضو هلییوکس كيمو ىع كيج رولک تاعجو هدننزو درص رولک عج یعج |"
 امکسام ةعچ هللا مادا لوقت ردلمعتسم هنسانع# جازعماو تفلا هعج و هلق كيمو

 | لاقي رونلوا قالطا هبهقا هحوق كم هدننزو ءارصع ( ءاعجلا ) امكتسام ةغلا ىا

 ءاعجو یش اهند نم بهذب ۸ تناک اذا ءاعج ةع#؛ لاق روئلواقالطا هب هي! نالوا

 ضحميلبك ات یرکذم ردعج انعم و دحاو اظفل یلنفل مجاو رديثنؤم كنظفل عجا

 | نوعجاموقلا ي ءاجو عجا یتح تذخا لوقن ردنوعجبا یعج روئلوا دارا نوجا
 یا مضیو لا حب مهعجاب اواج لاش و یدنل وا رکذ هدنس هدام عصب ته وب و

 ( عماوطا ) یک بلکا و بلک رولوا هج كنظفل عج هدهيناث تروص مهلک

 ظافلا اریز نآرفلا یا [ لكلا عماوج تبتوا ] ثیدحا هنم و ردیعجب كنهعماج |
 عماوج مکتب ناكها ] مالسلا هيلع هتفص ىف ءاجو ردع هریثک *یناعم هدهربسپ

 ( هعاجو ) هدننزو دادش ( عاج ) ظافلالا لیلق ىناعملا ریثک ناکهنا یا [ ملکلا

 كنءهرمه ( عاجبالا ) ردندلاجر *یاسا هدننزو همام ( هعاجو ) هدننزو هداتق

 كن راهع عوج كنهقاو اوقفتا اذا هيلع موقلا عجبا لاق ردهنسانعم قافنا هلی سك |

 اهفالخارصاذا ةقانلا عجبا لاقب ردهنسانعم قلخب بورونک هبارارب بوکج ینرلشاب |[
 هلب رلتلع ییصا فصوو قیفح لدع هدننزو رع ىظفل عج هکرید جرتم عج

 ردهنسانعم كمردکرب یی هنس قنغاط عاجاو هنسانعم هلج ردق مصنم ريغو لودعم

 قلرمضاح بوروک یک رادن كن هست رب و اعیج هلعحاذا هق رفت دعب ه سهآ عججا لاش ۱

 [ هکرد هننسانمم قعروق یبهنسن شایو هئددعا یا اذک تعچا لوقت ردهنسانعم |

 ۱ هلملق م هشدار و هتساو 4ءقفح اذا هتعجأ لوقت رولوا عمتجم اعون یسا رحا ۱

 | تمزع اذا هیلعو مالا تعججا لوقت ردمنلتسم قب عج هکرد هنسانعم كليا دصق
 لاقب ال هنال کت اکرش اوعداو یا [ مکت اکرشو ما اومججاف ] یلاعت هلوقو هيلع |

 هیلع حون روب نم باطخ ما ىلع مکن اکرش عم اوعچبا ینعلاوا مکن اکرش اوعجا

 هفوذحلعف ینلغفل مکت اکرش نی مسفم شعب ردشلیا ما هنموق هکر دندنناسل مالسلا |
 | ندنسانعم كلا عج عاجا ارب ز رلیدلیا ریدقت مکت اکرش اوعداو هلل رابتعا لوعفم |

 ۱ تعنعهرزوا ء5 رش هسرولوا هثدانعم مع رک او روند شاتر تعجا هسرولوا ۱

 ۱ کما اوعجاف] هنع هللا یضر یا قح ردحاتح هنب ر دقن اوعداو سپ ردلکد *.

 | انعم لصاح هلغلوا هنسانعم عمواو ضعبلا دنعو رلیدلبا تارق [ مكت رش اوعداو"

 | بینرترتاد هک الهاو هلازا مب هیعلاب هليا *اکرش نکغیدلوا هدنساءدا برقنو هناعتسا

 | یس هلبا داشتحاو عج ینیابسا دوخای مع هلیا مادقاو دج هرکتحصم نککدلیا
 | هنسانعم قمالبق بوغاب هرب ره رومغی عاجاو رولوا كعد زس هیلیا ماقهاو "
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 ةلقب هسخوب ردبوغل ثيل ناه ندبا هثطخت ینوب هکرد حراش رداطخ بیکرت وب |
 | یتیدلوا رباغم رللتقل ءارف ماما و ردکعد ءاقجلا ةبلا ةلقب هکردلواتم یک ءاقیلا |

 هتفص كفوصوم و ردن دلببق وب ههقلا ند هکهتن یدلیا و یناضا هدنروص
 3 صوص ههنیدم لها هدنلحاس مزلق رح ( رابا عماج ) یهتنا ردعباذ یتفاضا

 هفوک هللا دادغب ( ناعماج لا ) ردیدآ هیرق رب هدقشهد هطوغ عءاج و ردیدآ «نایلرب | |
 | كوي ید و هدشننزو باتک ( عاجلا ) روتلوا قالطا هبهبدیم هللا هلح هدنس |

 هليتهج ددعو ةهظعیا عاجردق لاقب هلی كيج رولک عج یمج روند هرج |
 رونلوا قالطا هعج نالوا یلباقم درفم هلا هسیالم و روند هئیش نالوا عح

 قنربد شک رب ندهقرفتم لئابق هدننزو نامر ( عاجلا ) ةيبخالا ءابلا عاج لاقي |
 كقيشرحو یتش لئابق نم مهطالخایا سانلا عاج تعمج اش روند هسان طالخا |

 تیدح فو حراشلا لاق رونید هنیرب نالوا ولنیعج و بوط روطو روک كناصا
 ذاشفالا لئابقلاو عاجلا بوعشلا لاق [ لئابقو ابوعش کانلهحو ] یلاعت هلوقسابع نیا

 هبازآ رب اقاطء عاج و دلولا لصاو بتلا شنم دارا ىش لک لدا عت عاجلاف

 | ندهعجم بکاوک ك رکلوا ایرثلا عاجج هکهتن رونید هبهنسن شلوا پوط ردبولک |

 | | هدننزولزنم ( عمحاو ) هدننزو دعقم ( عمجا ) ردنرابع ندقوب فکلا عاجو |
 هدننزو دعقم حجو رد ذاش ريخا نزو رونید هلح قحلوا عج ردرناکم مسا |

 ۴۱ قالطا علس ةغيدلوب و هنسانعم رغق ضرا ازونلوا قالطا هرب یا رمنوص ننسنوا 8"
 | ] هدندالب لیذه و رونلوا قالطا هفلموق شکرب هبارا رب عح و ردندنلیبق لاف یک |

 ۱ | كيج ( عا ) ردفورعم عمحلا موب_هلفلوا هعقو رب هدنآ هکر دیدآ عنو رپ
 | روئلوا قالطا فکلا عج هغموب هلتیسانم و رونید هبهنتسن شاردکرب هلی

 رونسم و موتکم و رولک عاججا یعجج اهضبقب نیحوهو فکلا عج هبرض لقب
 قالطا هزبق هرکاب و روتسم و مونکم یا عم مهما لافب رونلوا قالطا هب هنن
 و بهذ لاق رد هنسانعم هلجبو بهو ءارذع یا عج اه- وز نم یه لاقت رونلوا

 | كيج عج و رد راج هدهل رسک كيج هدنعوجم كرلا اعم و هک یا عمج رهشلا

 ۱ شعاچ یقو بوشلرغآ یلج دوخای هنوناخ هبک دوخای هزبق رکب هلال تاکرح
 ۱ ( ةعجلا ) ةلقنموا الماحوا ءارذع یا عمج تتام لافب روئلوا قالطا هننالوا
 | هنم هضبف یا رم نم هعچ تذخا لوقت رونید ههنسن چوآ ر هدننزو هفرغ

 | تكيمو ىم كيج ( ةعمبا موب ) هنسانعم هعوجم رونيد هرلهنسن شک ر هعجو |

 زر ردفورعم موب نالوا نینمّولا دیع هدنن زو همه هلیعف كيمو هليو هلینوکس ۱
 | یدنلوا قالطا نوهکیدلیا عج و بولوا عج هعماح سا روند هنیذآ هدیس راق
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 هلعافم ( ةعلالا ) فشکتا اذا "یشلا علجما لاقب رد هنسانعم قلجآ ( عالصالا ) ۱

 یر نکردبا میسقن یبهنسنرب دوخای نکردبا ترشع دوخای نکرانبوا راق هدننزو 1
 ةیسقلاوابارمشلاوا رامقلا ىف اوعزانن اذا اوعلاج لاق ردهنسانعم كليا هعزانم هلر |[
 همدا هلوخ و نحاع درک شیا ندنلا و قجاو ج هدننزو لدنس ( مغنلجلا ) 1

 دنمونن مساو قوح هاه ( ةعغنلجلا ) بغو مدف ىا عغنلج لحر لاقب رونيد |
 هلوا "كحهیش نوق زونه هدندوحو نکل بولوا هحوف لوقىلع روند هب هقان

 عم ( علا ) روند ههقا نالوا شاروگک رافلهسنورب ندرب هجن هننورب دوخاپ
 بابلانم اعج قرفتلا لاملا عج لاقب ردهنسانعم كمردکرب یهنسن قنغاط هدننزو 7

 امرح عون م لوق ىلع رود هام رح نالوا ساحو ونا حجو هل اذا تلالا ۳

 هنالوا مولعبینیدلواهن یعما و یشددلواسذح ه بوش ندکدرکح دوخاپ ردیسا |
 هرجا غعص هاخو رد همايقلا موب علا موي رونلوا قالطا هتمايق عج و روید |

 نالوا ولغب هلا راربص یرله« عجو ردعوجییج روند هیاسنا تعاج و روند |
 روندهندوس كابلوا ولغبیسهع ینعی كنهل»اب قاوف هکهتن رونید هنیدوس كنهقا |

 ردهفرع موب ( عج موي ) نوعغیدلوا عقجم سان هدنآ رونلوا قالطا هبهفلدرمو
 هنیدح تالنیلکب ون وطعقرب و رازا كناوسن ( بایثلا عج ) ردانم مایا ( عج مایا )

 كلتسواوراج دارم ندایئو تبش اذابايثلا ةيراج لا تعج لاقب ردهیانک ندنرلغولب
 نع و طق ةأرماب تمچ ام لوقت رولوا بانک ندکلیا نابرق هناسن عجو ردقعشيو

 یس4۶ و روند هىا سنا تعاج یخد و هدننزو ریما ( عيجلا ) تبشام یا اما

 عوج "یش روند ههنسن شک رب و روند هنیدوس كتهقاب نالوا ولغب هلا رارص |

 عیجو رونید هنفلخ هلیبق شک رب هبارا رب و روئلوا قالطا هرکسع و هنسانعم
 یش ردقن ,روبد ههنسن شک ر ندارو نداروش ( عومحلا ) ردندسان مالعا

 نالوا یکلهبک ادتبا و ردندسا مالعا ( عماج لا ) هدهسیا شماشوا عج یکدحاو

 نفت دلوا لزژاب زا. لمس ام لوا لج تناک اذ عماج نانا لاقت روند هبکرم یشید
 یه رک لوا فاع و نارا یتشید یزآ لزاب روند ههود نالوا فاع هدلاح

 نوم رولوا نالوا شمراپ هرکصندک. دوک یندح قمرا ییزآ هلکغد نالوازواصم
 نينس عب رادعبالا اذه لاقب الوالوزپ افلخا اذا ةعماج ةقا و عماج لجب لاقب ردهعماچ

 تراص اذا عماج ةباد لاقب رونلواقالطا هراوط نالوا خاص هدهغغابق ربا و نالاب و

 ةظ یا ةعماجو عءاج ردق لاش رونبد هناغزف كويب و جرسلا و فاكالل ممصت
 ردا عج هننوس ینرللا هکرونید هغاب رومد تحهروعک هنو قاسنوط هعماجو

 ( عماجلا دجسلاو عماحلا دجسم ) لغلا ىا ةعماجف جرخا لاقب روئلوا ريبعت هلال
 ردفاضم هدلوا و ردتفصعماج هبیحکیا ردیدصسم هعچب دارم هکردراتغل هدیسیکیآ
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 نهودو ةعمتحلا لاملا تاوصا ىا ی هذهام ل وقت روند هنناوصا هود تکرا 1

 | رد هنسانعم كليا كيرح نوجا قمردلاق دوخای قموقبلآ دوخای نوجا كمرکوچ ,
 | | رد هتسانعم ككوج هودو ضوهنللوا سدا وا ةخانالل هکرح اذا ریعبلا عج لاقي ۰

 | هکر اذا ریعبلا عجحج لاقب رد هنسانعم كم رکو چ یهودو كرب اذا ربعبلا مچ لاقب |
 ٠ رارقتساو تنينامط هدرب رو اهسح اذا ةيشالا عجعج لاقب ردهنسانعم قموقيلآو ٠|

 | رد هنسانعم قمروتوا هرزوا هحو كحهدیک ب وقلاق نام بویمروتوا هرزوا

 همدآ رب هدننزو لزلزت( عج علا )ةنيامط ریغییع هبف دعق اذا ناکناق عج لقب
 لاقب رد هنسانعم قلاچ هرب یتسیدنک ندنلاو عحو تدش هلکلنا تباصا درد رب [

 | ىلج هرب هدننزو عفن ( عفلا ) محو نم ضرالا هسفنب برض اذا لجرلا مع
 اإ هلنیتحف ( عاجلا ) هع رص اذا ثلاثلا بابلا نم اعفح هعفج لاقي رد هنسانعم
  یزرغآ هلکءاغروا ب وشواق ه رزوا یرلشید مات هلفلوا هصق یرلقاد ود كمدآ رب

 | قلوا رواجآ یرب تروع بويعا رتست هعشوخ نکررونوا لوق ىلع قتلوا قجآ
 | علج لاقب وا هاتغش ےضنیال ناک اذا عبارلا بابلا نم اعلج هغ علج لاقب رد هنسانعم |

 ۱ یرلقادود هک رونید هبیشک لوش هدننزو فتک (علملاوملجالا )هۋایحلقاذالجرلا

 ۱ هبلوجو هبوس لوق ىلع هلوا رغروا بوشواق ه رزوا ی راشید مات هلغلوا هصق
 اإ هلوا رولحآ یرب تروع امتاد بویمهدیا رتست هحوبا نکررونوا هک زود کا

 || هلبجوز هک رونبد هتروع لوش هدننزو ریما ( عیللا ) رونید هیسک ايب عاجو |
 ۲ تلخ اذا اهسفت رتستال تناك اذا عیلح ةأرما لاقب هلوا نيا رتست هدنولخو اهن

 as یثک ابیحا و روند هت روع برشم قجآ ( ماد جلا )اهجوز عم
 ] ةأرملا تعلح لاقت رد هنسانعم قلوا قحآ تروع هدننزو دوعف ( ٠ع ولجلا )

 | ردهنسانعمقم رقج بوب وصیتهابل ندننک او اعلاج تناک اذا ثلاثلا بابلانم اعولج
 رد هنسانع قجآ بوربص ندهفشح یرکذو هتعلخ اذا ابو ةأرملا تا لقب

 قریص هدننزو هحرف ( فعلا ) ةغشحلا نع اه رسح اذا هتلرغ مالفلا علح لاقب
 (  ملا ) "ایا لیلقیا ةعلاجو ةعلح دارا لاش یک هعلاج رونید هتروع ایعبو

 ( ةعلجلا ) ردن وا دیک ات واز ی روند هبیشک ایصب ید و هدنزو مشق

 | لازا كنغادود یکیا هدنلاح كط دارم هکرونبد هنبرب كحهلوک كمدا ها صف
 هدنن زو لحرفس ( علعلجلا ( لیضصملا ىا ةماملا فبطل لاش یک میخ ردفح هل وا

 سفنلادیدشو زوای رولوا موعض* یخد یرلمال یهاک و رولوا موعضم یهج اضعبو
 روتید هنکحوب ناغروصوا و روند هرواج ناشلوا ریبعت ی رکو روند هیهود

 لوشلوقیع رونید هنکحوب ناغروصوا .یخدوب هلو یصف كيج ( ةعلماجلا )

 | دونید هنالترص و هلوا حوریذ یفصنو روماچ یفصن هکر وند هنکحوب ناغروصوا



TINY 
 ا سس ا یورو شا

 لبسك بورق ینسهلوقم جاغآ ( عازتحالا ) تعرجا عع اصعلا تع رج لاق |
 هدننزو رهرد ( ع رجملا ) هعطقو ه رسک اذا د وعلا ع زنحا لاق رد هنسانعم

 عز لحر لاش هد زو لعغه ندنظفل عزح روند همدآ ناسحو قق روق |

 رد هنسانعم كليا كاسماو لخ نداطع هدننزو دوعق ( عوسجلا ) نابح یا |
 دیعب ( عاجلا ) كسا اذا لوالا بابلا نم اعوسح "اطعلا نع عسج لاقب |
 نیا رول هود داش لو منم ) عسجلا ( دیع یا حساج رفس لاق رد هنسادعم |

 تعسد اذا ثلاثلا بابلا نم اعسح ةقانلا تعسح لاق رد هنسانعم كم روتک |
 یانعء هللا عسح ( عاستحالا ) ءاق اذا نالف عسح لاق رد هنسانعم قعص وقو ||

 صبي رح هرزوا حقا هجو هلنيتح(عشجلا)تعسداذا ةقانلاتعستجا لاقب ردفارمهدلوا

 حط بوکیدزوک هد هنملص) ريغ هرکصندقدل آ ییلصت یدنک هکر لوتلعقلوا ۱ ۱

 دشا اصد رح ناک اذا عبارلا بابلا نم اعشج لج رلا عشح لاقب رد هنسانعم كملنا ۳

 هدننزو فنك( عشجلا ) هريغ بيصن ف عبطو هبیسن ذخاوا «ءوساو صرحا _

 نیعشح موق نم عشح وه لاش رد نوعشح یعج ردفصو ندروک ذم یانعم 1

 بام وار ندی مراد دي منع ردیاب ( عشا ) ۳
 هدسنزو لعافت ( عشاصلا ) ردنداععا یلسلا دوعسم نب عشاحمو ردیسا

 | وشو هج رزوا كب وص نوجا كمضا یسیدنک هللا یا ا
 | اش انعت اذا “ا اوشا لاق ردهنسانعم كيا هچامو هقانجم هنر یر بود ا

 ۱ لاقب رد هنسانعم قفلصرح ههنسنر ه دننزو لعفت ( عشحلا ) اشطاعتو هيلع _
 | كم روماچ هلدشت كنيعو یصف كيج ( ملا ) ص رحم اذا هيلع مسشجص

 1 روماچ هیسکرو نیطلا لک ا اذا لوالا بابلانم اعح لحرلا عج لاق ردهنسانعم
 هحروقح هدننزو دفدف ( عجمخا ) نیطلاب هامر اذا انالف عج لاقب ردهنسانعم قم

 نالوا تشردو درس بولوا قبصفو راتطو روند هر نالوا یلقارووا ب ولوا

 روند هناکم یلت و شخ قحهراط دوب هدشزو رار ) عاجعجا ( روند هل

 ضرا راونید هرب افلطم عاجعجو یشخ قص یا عاجعجو عجعج معصوم لاق
 ۸6 روډ هنغاتب هود لوش و هاا برا هکر عم روند ههاکنحو هنساتعم

 | نالوا دنلب و دیدش یزاوآو هلوا نملیا رارق هدنآ یرلبحاص هود هلغلوا قفاوما
 نم رکد رولوا ردمحم و ما ه دسزو هل رلز ) 2 یععحا ( روند ه هود كاکرا

 یتسیدل روک .كنمررکد یعب « انیظ ی را الو ویعح حا # لئلا هنمو روند هنب زاوآ

 نايل وا راق هعاقیا ید دوم لثم و مرویمهروک یوا یکیدنوکوا نکل مرو شوا

 رونلوا برض هدنفح لوطفو لیخ نیلیا زاخا ب ودنا دعو و «دنفح نابح

 شکر هرب رو رحم اذا رورطا عیعج لاقب رد هتسانعم قل رغو هود هعجتجو



 هبهب وب یراص ی داد را هدرز و بوح هد رز و تراک 0 روند 1

 هنغاط راچ هما هک رونبد هغی رص لوش ( ع رالا ) یک قورعود ره رونید
 ییا اقلطءو راراتا ینراقوبج و ینربلاد كنهعصا هنب رزوا ب ودنا عضو یروقرآ

 هغد مصو هحاغ آ ناتلوا ح رط هنسن هنن رزوا هلعصو یر وقرا هغلارا هنس

 هحزآ هلو ر ( ذع رجلا ) یک جاغآ یرلکد رس باوئا رونی

 لقا ندنفصن كنهصکو رونید هب یجکو هنوبق كولبرب و روند هبوص هجزآو هلام
 ةيقبوا لبللا نم ةعزج بضم لاقب ندنرخآ دوخای ندنلوا رونید هرادقم نالوا
 رکذو ر وند هنغلوروق جاعغاو هرخآوا هلوا نم فصتلا نودام هنم ةفاط یهو
 ۱ كنهتسن ر و رد راج هد راصف هدبوب ردن وحا تدح و ۶و روند هنفص وب زوک ناتلوا

 | راهظا بودا قلزس پس هلنیتصف ( ع را ) رد راج هدهلعط روند هنسهیش

 ع زحو ربصلا ضيقت | وهو ع رجلا اذهام لاش ردعسا هنسانع« كجا شالت هلل نح

 عبارلا باسلا 7 اع رح هنم نالف توت لاش را رولوا ردصم عوزرحو

 فتک ( 139 ) ( عزاجلا ) بارطضالاو ن زا رهظا ىنعي ربصي مل اذا |
 ( عازجلاو ) «دننزو روبص ( عوزجلاو ) هدننزو لح ر ( عزجلاو ) هدننزو
 شالت هللا رثا راهظا نام بودنا قلزس ربص ندنئودح هدامر «دننزو بارغ
 هلانع رج ییهسک رب هل رسک كەز ( عارحالا ) روند همدآ ندا بارططاو

 هحرادقم , ندهنسنر و اعرح هلعح اذا هريغ هع رحا لاق رد هنسانعم كلتا

 ( ةعزجلا ) فی قبا اذا ةع زج هنم ع رجا لاق رد هنسانعم قم وقیلآ هبق

 ( عب زحلا ) هن” زج یا نیکسلا تعرح لا روند هنباص كغاحم هدننزو هفرغ
 ىلا بطرا اذا رمسلا عرج لاقب رد هنسانعم قلوا شلوا یراپ یغروف ام رخ

 یساس 6 ةا كمردبک یتتلاح قل زس ربص یعد یع رح كمدآ رو هفصن

 هدشننزو مظعم ( عزحلا ) هع زج لازا اذا انالف ع زج لاق ردنوحا بلس
 عارج سسي لاقب رونید ةنغروق امرخ شلوا یراپ هد زو ثدح ( عزجلاو )

 هیبشت هفجو روک ذم رلنوب ةع رحم ةبطر لاقب و هفصن ىلا بطرا اذا ع رحمو
 وص رادقمر هد آ هکر وند هصوح لوش هدننزو تر ع جو رد هلبهح و

 تدح و مظعم ع زو ةع رح الا هيف قبب مل اذا ع رج ضوح لاقت هلوا شلاق یسهیش

 هنغجوب زوک بوراغا هلفزاق یرب ضعب هک رونید هک درکج لوسش هدنراتزو

 | ( عارجالا ) رونید هثبش هحالا ولهراف ولق آ یکقجو روم اقلطمو هلوا هیبش
 نیفصنب وا عطقنا اذا لبلا ع رجا لاقب رد هنسانعم كلسک بيا هدنن ز و لاعفنا :

 ترسکنا اذا اصعلا تع جا لاقب رد هنسانعم قاربق یسهلوقم ق واو كنکدو
 ۱ ۱ ی ماتم قایق یوق تک دو قوا درب هدشنزو نج ( مرمت )

 لاق

ay arena #1 

a ge تست 



۲۰۹ 

 هک نالوب تاج نکیشملوا بیرق هکاله ینعی بولک هنب زغآ یفاج روب نم لث
 نقذلا ةعيرجو ردشفلوا هيبشت هبهعب رح حور ةيقب رونلوا ب رض هدنقح ۱

 نقذلا ةعبرح افذاق نقذلا ةعي رحو ردح قرلوا یدصتمو مزال هدننرابع
 كمحا قرهدو مدوب مدوب یی وص هدشننزو عرف ( عرجلا ) ردلاح. كسلا وات

 هعلب اذا ثلاثلاو بارلا بابلا نم اع رح هعرح و *الا ع رح لاقب رد هنسانعم

 یدوس رادقم قحهریدناق هدنسهم هکرونید ۵ هقا لوش هدننزو نسح ( عرحلا ) |

 رونید عبرا هدنعج هلوا رولک یدوس مدوب مدوب هدقدلغاص نامه بویلوا
 لاعنفا ( عارتحالا ) ع رح اهبف اغاو یو ربام اهبف سيل یا ع رحم ةقان لاقب

 عرتحا لاقب ردهنسانعم قعوب بوحا هدمدر نی زسقلا قلوص ىب وص هدشنزو

 ع رتحا لاقب ردلمعتسم هنسانعم قمربق ه دهلجر یجاع او ةرع هعرح اذا ءالا

 ( عرجلا ) رد هنسانعم قم ردن وب یبوص ( عب رجلا ) هرشکا اذا دوعلا |
 لاش هنمو هع رح املا هع رح لاق رد هنسانعم قعو هدسفنر هلفلکن یی وص 11

 عطق هلیئوکس كنهمح یاز و ىحف كيج ( ع رجلا ) ع رصف صصفلا هع رج

 لق رد هنسانعم كلبا عطق ی روقرا یضراو هفاسم لوق ىلع كيا دنا سر

 ع زجو اض رع وا هعطق اذا ثلاثلا بابلا نم اع رح ید اولاو ض رالا ع رح

 ردقج و ینع ول هراق ولقا هک روند هبییبص “ينام ز رخ ردتغل هد هل رسک كيج

 هزوک هلغلوا ضابو داوس هببش هنناقبطو هزوک ردنا روهظ هدنراید نیجو هدن |
 یروغ اباب ه دیس راف هزیفرب كن و راردنا ریبعت ینجوب زوک ب ودیا هیبسشت |

 یروکذ م ع زج ردندنعون كلوب ید یریلکدید رهلا نيع راربد یاس هنمسقرب و ق

 هب هع هلقلخو هری ژر مجفروقو ثروم ی ردکو نزح قفتاط بودبا كزوب |
 تعاس رد راهسراص هنغلارا یحاص كن وناخ نالوا یندالو ترسع ر ولوا ثعاب

 هب رب جاغرو كن هرد هلب رسك كيج ( عزجلا ) ردرتالا بی هدنباب یدیل و ||

 نود بولیکا هتسر دوخای روند هنر نایسک لاوق ىلع هتسهرواو روید |

 تابثا راصث و ب ولوا یتعسو هک الا روا قالطا ع رح یآر یلعو رونید هتب رپ |
 هبلوا رحش الصا هدن [ هکر ونید هلاک لوش هد هرد ع زرح دوخاپ هق دل وا ردنا

 قيال بوبلیا ناسعسا یارک كيج هد هداموب هدیبع وا هلوا لاسموق اضع و

 | هضرا لوشو رود هبهلحم ع رحو ردشلیا ت ويد ردقلوا هلیحف كيج نالوآ
 ندرلنرا نالوا هدنفارطا هلیفلراومهو ر ولوا راومهو یلقارونوا هک ر وند

 | رولک عازجا یعج روند هنناوق یرآو هلوا ف رشمو هلاوح هرانآآو هجکسکوب
 د هدنتهحت یاهو ردیعا هب رفر "هدننهح یتیم كفناط ع نحو هلرصف كنه نم

 EG RE هقواو هکیا نالوا یرادم كخرجو هرکب هلیمص كيج ( ع زجلا ) ردبدآ هب رقرب
 كلا ) ۱6



۰۸ 
  gic iحسی سس

 فیس لس نامه عذح هدکدلیا منش ویدری و یهذبا م من ردمزال هنو اکب هلا لاخ دا

 اطعاو دوح كلبخم روب م لثم یدلیا دارا یعوقم مالکو لتف یروب نم بودا

 (عذجالا ) رونلوا دارا هدنعقوم بیغرت هفلآ بولی تین نامه ییهنسن ییدلبا
 | هدنشای یصجوا ںدولقنرط لاتچ رئاسو رفصو هنویق ولفوط شمریک هنشای یکیا
 ( عذحلاو) هدننزو مرکم ( عذعا ( روند هشملوا لخاد هنشاپ یعصشب ند هودو

 هل لصا ال یا عذحجو عذج سا لاقب رونید هثیش نایلوا یناببو لصا هدننزو مظعم

 ۱ لا روند هرغح زوق هريحو فیعض هدننزو لهاجم ( عزاملا ) تاب الو

 لکیهلا مب .ظع هدننزو ذغنق ها همجعم نيش ( عشرجلا ) ¿ نأو یا عزاصم فورخ

 رونید الو نیکشیشو ابق یراناپ ولسکوک كوب لوقیبع رونید هتآو هبهود
 كلکشوک هدیآ هکرونید هلاسموق لوش رد راج هلاصفو هدننزو هرم ( ةعرجلا )

 هکرونېد هضرا لوش لوقیلع هلواردبا تابنا لزوکیک قاربط كاپ هلغمالوا قلنقناب و
 قلعوق یمرکد لوش دوحاب هلوا هببش هلاسم وق هلغلوا كلتشردو كلدرس هدنا

 | قرطرب هکرونید هیدبت قلموق لوش دوخای هلوا نعروتب هنسنرب هکرونید هنسهعطق
 | رد هنس انعم هعرج ( ءاعرجلاو ) ( عرجالا ) هلوا قلشاط قرطرو قلموق
 ندنرلتاف كشيرک دوخاب كپا شلکوب و رديعج كنظفل هعرح هلنیتعف ( عرجلا )

 ندقلراوم شب رکو بیا هکرونید هکلک هنتسوا كنب رلتاق راس بولی روب یناقرب

 رونید هشيرکو هپیا نالواعرج هدیدنک هدننزو مظعم ( عرحیا ) رولواشمقیچ
 | راس ىلع ةرهاظ هاوقنم ةوقق هاوتلا یا عرج هیف ناك اذا عرجرتوو لبح لاقب
 | نب ناهلا یردارب كنب رد هلببق مان كلام نب نادمه هلنیتصف ( عرحوذ ) یوقلا

 | منصومرب هدنب رق هفوک هلل اعف ( ةعرجلا ) ردیبقل كنهسکرب ندنس هلیبق كلام
 | ندعس هب هفوک هنع هللا یضر ناف ثرضح ردفاضم کا ( هعرجلا موب ) ردیدآ

 | در یهیلا یومو جورخ هروب نم عضوم هفوک لها بودبا لاسرا یلاو یصاعلا
 ینشوا رب رقت ندهفیلخ فرطو بصن یلاو یب یرعشالا یسوموبا هنب رب و هداعاو
 | (ةعرطا)یدنلوا نيبعت یلاو یسومواو رودص هدعاسم هنب رازان هلب رللبا اعدتسا

 تكيحلوفیع هتسانعم هوسح روند هبوص کارا و مدو ر هلال تاکرح كيج

 | | هلیع*كهجو روند هکمحاوص جارو مدوبرپ ردعسا نهنسانعم عرح هلرهفو یعط

 هنمو ردب رغصم كنهعرح هلي كيج ( ةعيرجلا ) رونید هب وص مدوبریو محارب
 یعهجا عب اهئاعیرج وا نقذلا ةعي رج وا * نقذلا ةعي رج نالف تلفا * لثلا
 هکردوب یأشم یدلت روق بوحاق هدلاح ینیدلوا هدننفذ زونه یکحهعرح كن وص

 تفندایص نی زسقع وب زونه بولآ هنب زغآ ییوص بولک هکمجا وص یثحو راکش
 ررولوب صالخ بوجاق قرهلوا دنع هممیواوص هلغماغقوط هدقدن آ هلباقوا ای و

 لثم



 . لا لاثح هکروند ۵ هناویح نشقار يشيد هب هين ین هروک هننایب كحراش هيملوا سدالم

 | سپروغارب هدلی یجتلا هودو روغارب هدلی یجچوا رلنلوا یلقنرط نوتبو ىلقنرط ||
 | قالغواو یزوق هرزوا ینایب كحابصم رونید هناویح نایمراو هندح ین عذج
 رولوا عذج هدیهشب هودو هديججوا یرللود تآو رفصو هدنلوخد هبهنس یکتا
 : ردق وب یاسانم هشید كح هشودوكح ەت هسحو ردیعماكنف وعاذخا هکیدد یاعاناو

 هدیک رت هک رولواحذح هیدقمهلفلواولت وقاضعبو رولواعذح هدنشاي رب یعدققالغوا
 | هکرولواعذج هدیآ یدب قلاهسیا میک یساباب یس! رک | یزوقو ونلوا ریبعت شبچاک |
 رولوا عذح هدا نوا دوخای نکس هسیا یلود هحوقو رونلوا ریبعت ولقوط اک ا
 ناعذجو هبرسک كيج رولک عاذح یعجج رونلوا قالطا ههزانو جک عذحو یہا
 ) عذجلا ( مزالا م رپال باش یا ادا عذح رهدلا لاق هنمو هلع كيج رولک

 رونلوا قالطا هن السراو رد زوک ذم هدنس هدام مز رونلوا قالطا هنامز و رهد

 كجوک هلیصف كيمو كيج ( ةعذجلا ) ردیسهینک كنهیهادو تفآ ( عذلما )
 یراوط هدنن زو منم ( عذجلا ) رد هدناژ یهم ردهعذح یلصا رد هنسانعم ربغص
 اهسحاذا ثلاثلا بابلا نم اعذج ةبادلا عذح لاقب رد هنسباتعم كيا سبح رسم

 جیغ لاق د هنن انعم قاچ هلی رب ير هلا بیات ود ی
 | هن ندنس هلیبق دعسونب هدننژو باتک ( عاذج لا ) نرقف امینرقاذا نیربعبانیب ا

 ق الطا هرلغ اط ج وک هلی كيج ( لابلا ناع ذج ) رونلوا قالطا هتعاج |

 تجچوک عذح هجو لکی اوق رفنیا عذم عذحاوبهذلاقب ردلسعتسم هدنعقومرامراتو _ 1 نافط را قرماوا یم هرزوا ع یرارخآو هدنرنزو بنع ( عذم عذج ) روت 6
 رایدلیا لامعتسا هدنماقمكینوک كوس یبیکرت عذم عذج هلغلوا فریم ندنم ان 8
 عذم عذج اوبهذ هدرب كجد رل دنک رلیدلوا ناغط راط هفرط ره هدعب 1

 هل عذح ىف بلص لاقب روند هننادب كنج اغا امرخ ب ہک كیج ( عا

 | عذجنمذخ » ردهسک فورعمرب هکرد ورع نبا ندنسهلیبق ناسغ عذجو اهقاسیا |
 هنیریما كنسس هلیبق مجلس هدنع یس هلیبق هک ردوب یلصا ردیاشنم كنلثم لاطعاام |
 لر وک ذم مرو یدبا ررو ی رخ شاب نوتلا ییا هنشاب مدا همس رم أ

 رو ص نوکر یدا هسکر ما رذنلا نب هطبس ندنف رط رویم ریما یرادلیصح
 بوک هنسوبق كعذح روکذم نوعا قلا یموقم مسر یکی دلک هری و هطوس

 بوقح هرشط تعاس ردو ذحا ىق بورک هنسهناخ را عذح هدکدلبا بلط

 ١ یدلبا دارا یرو نم لوق اباطخ هنسهشالو یدلیا هراب ییا هسیدلاچ هجن رکا

 غلبم رادسقم رب ىج بوراو هنفرط كولم ضعب هسك مان عذج هکیدید 2
 | هکردامجرف یجلق وبشا روم كم هاما عا نهر كف a یدلیا ! ناهز ي ا



 ءادغلا *یسراص اذا یصلا عدح لاقي رد هنسانعم قلوا ادغدب قحوچو عدخا
 جام لاق رود هب هی نالق هدنر ندقلوقو ندنور شاسک هلترعف ( ةعدجلا )

 (ءاعدحوتب) ردیلگلحررب هدننزو ریز ( عیدح ) عدجلا دعب قبام یهو هتعدح |
 ارج ) ءاعدجلا ) ردەليىق کا هدشزو هما ) هعادحونب و ) هد زو ءارچب

 یر هقان كنب رلت مضح مسو هيلع هللا یلص مرڪا ینو ردش وم كعدحا هدننزز و

 ءاوصقو ءابضعو ءاعدح هدشنیاذ نکل یداروند ید *اوصقو ءابضع ردیها

 ردنداعسا هدننزو نام ( ناعدح ) یدا باقلا هجلیوا رلنوب هکاپ بویلوا

 یضاح مالسلا هيلع ماعرخف هنتفایض اضعب ردفورعم داوح ناعدح نب نجرلا دبع

 یدبا راو یسهطاوق كویب كحهدا عضوماعط صوصحم رب كروب مو یدیارارولوا
 هشئاع ترضح یدبا راردا ماعط لکا ندنآ اباعیع یراوسو هداب هرزوا قایا

 یلیطخ یرفغا بر امو لقب مل هنا ال ] هدنباوح هدکدلیا لاوس وید یمرولوا

 هب هباد هکر ونب دهغالت واو هر اج نوتمبسزو بارع( عادجلا) رلیدروس ۱ نیدلا مو

 یا هاعر نمل عدح هيف ناک اذا عادج "لک لاقب هلوا رضم هکلب بویمارب الصا

 3 ندب ع ( عادحونب ) رونلوا قالطا عادح همولوا هلت سان -ه وب محو لب و

 یا غدح یص لاسقی رونبد هغحوج ادغد هدننزو فتک ( عدجلا ) رد نطب

 هللا ادغدب یفحوج ( عیدحلاو ) هل رسك كنهرمه ( عادحالا ) ءادغلا *یبس
 عیدجو هنادغ تءاسا اذا هما هتعدحو یصلا تعدحا لاقب رد هنسانعم كسب

 | هل اعدح هل لاق اذا هعدح لاقي رد هنسانعم كلا اعددب هلبمالک هل اعدج هیسکرب |

 | لاقب ردلمعتسم هنسانعم قموق هسوکو رودو بویئوب یانابن هنس قاروقو |
 | هدننزو ماطق ( عادحو ) هدننزو باصس ( عادجلا ) كرب ملاذا تابتلا طحقلا عدج |

 | لاقت هبلیا كالها بوربن یب یشاومو باود ۲ هن یارو
 ۱ طعم ( عدحلا ) لالاب عدج ةدب دشلا ةنسلا یا عادحو حنا لالاب تفعحا

 | نینذالا ع وطقم یا عدح راج لاش روند هكدا شلسک یرقلوق هدنزو

 ۱ بوشکوس هل رب یر هدتنزو لا دح ) عادجلاو ( هدننزو هلعافم ( ةعداحلا )

 | لعافت (عداجلا ) هعصاخو هعاشاذا هعداج لاقب ردهنسانعم كلبا عارلو تموصخ

 كنهمجعم لاذو كيج( عذجلا) اعداج ىع اعداص لاقب ردهتسانعم هعداح هدننزو

 روند هناوبح نالوا كسکا ندهنرک لوا یثاپ ینعی لوا ندنس هنرک ینث هلیعف
 هشدد يد تا هشودو كجهت Fd هدروکذم نامز ی رد همدم ین وم ۱

 | هج = یو سس -
 هر رب



 ردفقلوا هلا همم EEE ODT 1۳ شمالتجو
 یلکدزوا نیلاق رولوا هزات مدره هکردیمسا یلبج رچش رب هدننزو درص ( عوثلا ) 8

 ( عوئلا ) ردلکد عفتمو لوک أم نکل رولوا یرامقلاص ولشم هدنزرط مطب و |
 A اعو تب E دن هد زو جو ۱

 رد 8 قع وق هللدش ر ا ةعاثلا ) ردعومم و
 روند هب یشک رودوب هدننزو نامر ( عاب لا ) ۰ ما لصف (

 عابح ارضا و عابح لحر لاش هل اه روند ید هعابحو ر هدنشوم |

 هعایحو روند هقوا هصق ی راقدنالوف كنمسق نایبصو ريصق یا هعابحو |

 "یشی وروب هک رونید هنر وع لوش هعابجو عابجو هنس انعم تسا روند هئوک || "
 ةعابحو عابح ةأما لاقب هلوا ولشای هترواو بولوا ایزانودب یتنیک سابلو ییکو |

 هدنن زو لیعفت ( عیبعلا ) ةريبك الو ةريغصب تسيل ةسبلل او ةيشلا ةحعيقلا یا
 قلافتک یی اح بویلاق یرلقانیق یعد بولوا ریغنم یدعقم ندقلق را كنهسک رب

 هقلح دوخاب ه زی سو رد هنس انعم ۱ ۱

 هلرع اش مان عسيمهلا وبا هك دلیصف كم الو كرايج ( مهاعج ) رد هلیلیوات ید |

 ععط نم ۶ لا بک دخلا ىلع ی رح + عمدملا بوص ك وص یعمدن نا ۰ وبشا

 و هدن رلب اتک تغلو فرص لها ردعقاو هدئنس هزوح را 3 عجاج اه ريبص

 هقشد یتغل هلغل وا ندننارعا ندم عسدمهلا وبا موقصو رلب دلبا ریسقت نکل بودا

 هد ۳۹ شعب هکر بد حراش رلب دید EA م یم الک كتي [ راز نا دنور دلوا

 باس رییصو* رظن E روند هفدص عتعو هب وجا بص ردشملوا دراو یعنع نآ

 یهسکرب هداب زو عدص ) عدجلا ( رد ی 0 مساو رد ا a~ مکارتم عججعجو

 هسحاذا ثلاثلا بابلانم اعدح هعدح لاقب رد هنس انعم كليا سحبویق هنادنز

 عدح لاق رد هنسانعم یسک ینغ اد وداي ىلاي ییغلوق دوحاب ینور كمدآ رو هنعسو ۳

 ردزوج یرارلاسردصاخهدفنا عطق هک ,دحراش هتفشوا هدیوا هنذاواهفنا مطقاذا انالف

 هکر دلمعتسم هنس انعم كسب هلا ادغ دب یفح وچو هل ذاوا هغنا عدح لاشو
 2 تاسا ادا کا یبصلا تعدح لاش رولوا حطقنم ندح الصو ندعاصر 1

 قح هکر ارد هلاعدج هدنعف وم اعددب ینعی عدجلا هللا همزلا یا هلاع دج برعلا

 ردراضالا مزال ىلعف ردگعد نوسلیا بویعمو صثانو ع وطقم ندربخ اباد ینآ یاعت 1۱

Jروند هتک ا ودای لای یغل وق د وخاپ ینو ر ر دفصو ) عدحالا  

 hedam هکر دیسا یر. كف ورمیم ندنیعبات رابکو رووا ق e هناطرش يش عدجاو 1
a a a 



 شید

 لاقب رونید همدا ندا كلاهت بوشوق هشیا راد هتقاج اناد ( می الا ) "یشلا

 لاقب رونید هناکم ندا ناعل بارس هدنسوشرق و قلا ین عیاتنم یا مینا لحر
 هلی رك كنهرمه ( ةعاتالا ) ههحو ىلع بارسلا یرج ناك اذا منا ناکم
 رد هنساتعم قلق هداعا ییینوصوق و ءاقاذا لحرلا عانا لاقي ردهنسانعم قعصوق
 نالوا هصق الخ كسان هسکرب هدنن زو لعافت ( عیانتلا ) هد اعا اذا "قلا عانا لاقب
 عیانن نالق لاقب رد هنس انعم كليا ترشابم مشورو رکف هنشاب یدنک هشیارب

 رد هنس انعم قلبتآ هروشو رش اعادو سانلا فالخیلع هیف بکر ناک اذا الا

 عیاتن لاقب رد هنس انعم كلا كل وكن واو عرسیو تفابنییا رمشلایف ب انتی لاقب

 عياتنلاقب ردهنسانعءقل رغوط بوئریدندنربو ةحاسلایا عیاتنلا اذهاملاق و جل اذا هيف

 وبشا 4تبهذاذاقرولابحیرلا تعیاتالاقب ردهنسانعمكملیا هنسنر و «للقتسا اذامایقلل

 یخدوبهدنن زو لعفت ( عبتنلا ) یک لق انتو لف انایدما تعیاتن یبصاكنسهلک تعیانا#
 كلوکنواو هيلا عرساو تقایناذا رشلا لا لحرلا عبتلاقب ردهنسانعم قلبت[ هرش
 دارو هدننزو هع اطتسا ( ةعاتتسالا ) جاا هبف عیتت لاق رد هنس انعم كما

 عیطتساال یا میثتساال لوقت رد هنس انعم كمرونک تقاط-هکر دیف

 لجر رب هدنن زو رفعح هبا همجحم یاخ ( عطخت ) (۰ ةئلثلا ءاثلا لصف «)

 لجرلا عرث لاقب رد هنس انعم قلوا یلیفط هتع اجرب هلنيتح ( عرثلا )ردیسا
 هنتلع ماکز هدننزو بارغ ( عاطثلا ) موق ىلع لفط اذا عبارلا ب ابلا نم اعرث
 رونید همدآ شم ارغوا هنثلع ماکز هدننزو یارغ ( یعاطثلاو عوطثلا ) رونید

 عطق ( عطثلا ) م وك نمىا یعاطئو عوطشم وهف لوهحا ىلع لج رلا عطث لاقب
 ثدحا اذا ثل الا بابلا نم اعطث یصلا عطن لاقب رد هنس انعم كلهسب هدننزو

 ( عیطقتلا ) رهظاذا *یشلا عط لاقب رد هنس انعم قلوا رهاظو وللب هنسنرو
 ( ملا ) هرسک اذا هعطث لاقب رد هنس انعم قم ريق هراپ هراب ېب هنسن رب

 یناتلا بابلا نم اعث لحرلا عث لاقب رد هنسانعم قعوق هدیدشن كنيعو ىح كنا
 هک رونید هفدصو هنسانعم ول ول رونید هب وجا هدننزو دفدف ( عثعثلا ) ءاق اذا
 لاعفنا ( عاعثنالا ) هنسانعم رجا ف وص ر ونيد هک و یرفو ردیاق وجا

 بصنا اذا "قلا مثنا لاقب رد هنسانعم كلکود ب ولیت ینوصوق ندرغآ هدننزو
 كلیوس یهب هدننزو هرز ( ةعثعتلا ) ح رجلاو فنالا نم مدلا اذکو ديف نم
 هدنتلاح "ق كنهسک شلک نابثغو ةغثل هبف ناك اذا مالکلا مثعثب لاقب ردهنسانعم

 لجرلا عثعث لاقب رد هنسانعم قعصوق هجعدرآ یرب یربو ردهباکح ندننوص نالوا
 رد هنسانعم قمراب شاي هلیلوکس كمالو یحف كنا ( علثلا ) اعبانتم ءاق اذا
 شلراب هدننزو ظعم ( علثلا ) هخدش اذا ثلاثلا بابلا نم اعلث هسأر علث لاق



 7 السا یه ناةمتب رله رفرب هند رک اتم تیک هر ۱

 نوئدحا سبن نب رجحو لورج نب رازبعو ضایع نب ضايع هباروا رداع |

 | هلکما هج راب رب هلیوکس كواوو ىصف كنا" ( عوتلا ) رد راب وسنم نويعتنلا ق
 بلا تعت لوقن ردهنسانعم قدردلاق همقل بولآ ندغاب فاص دوخاب ند زوغآ ||
 رد هبانعموب ید من هک هتنابب هعف رت زبخ ةعطق هترمک اذا اعوت هعونا نیسلاو |

 نولوقب زدی هغیص ما هلکشا عضاوت هلبض ك رلا ( عت عت ) رکذیس اک ||"
 هحوتفم یا ( عوبثلا ) ردع وعسم هلیسهین سما نامه اربهاظ عضاوتلب ما عت عت لا
 قآ ندنآ هدفدنلوا عطق هکر وند هنابن لوش رد هدننزو لوعفن هلا هددشم یای و |"

 ېک تینلحو مشعو هیعالومرپشو اینومقس هلوا ردبا نالیس دوس حرقم یندبو راحو |
 لهسم یدودس كناموت "هلجو رونلوا ریبعت نکل دوس هدیکرت ردسنح مساوب و ۱

 ۱ زکار ءام بولبکود یرایمخت د وخاپ یرلفاربب رولوا لیرم ی رالبقو ردمو ۱

 ۱ هنب زوب كب وص یسهلج ب ودبا ش وخرس ی رلقلاب یک ینوا قلاب هسنلوا اقلا
  هدنسهدام عتب هللا هیتص یای ین وب فلوم ر ونلوا دیص هلفمقج شوهدم |

 عب ( عیثلا ) ردتش هلیمدقت كني هدهیبط تادرفم و ردا رکذ ید
 ردهنسانعقمقج ینوصوق ندرغا هاه ( ناعیتلاو ) هلنيتصف ( یتلاو ) هدانزو

 | ردهتسانع» كلتا ناليس یسهلوقم وص و جرخاذا اناعيتو اعيتو اعيت عيتب قلا عاتلاق

 هبهنسن رب و باذ اذا نمسلا عان لاقب ردهنسانعم كعرا و لاساذا "یشلا عان لاقي | |
 ا كلبا هفاسم عطقو قات اذا هيلا عان لاعب ردهنساذعم قلق وزراو قوش ۳ ۱

 اذا هيلا عات لاقي ردهنسانعم كإلا هلع هبهنسن ر و هعطق اذا قیرطلا عات لاقي

 ندنسهلوقم غاي یفاص و زوغاو بهذ اذا لحرلا عات لاقي ردهنسانعم كقكو لع

 ةعطقب هعف راذانعسلا عان لاقي ردهنسانعم قمردلاق همقل بولآ هلا كتا هجراب رب

 هدننزو لیعفت ( مییتتلا ) هذخا اذا هب عان لاقی ردهنسانعم كلا ذخا یهنسن رو ||

 م م اا س

 0 ت ۵ 5 ۳ ۳

 هکر بچ مگ ها و اس چتر

 رد هنسانعم قمردلاق همقل بولو ندغایو ندزوغآ هلیس هحرا كمتا ید و | - بس سس سس

 روند هئوبق ددع قرف هلرسک كنا ( ةعیتلا ) هغا ینعم نما عین لاف
 قرق الثم روسد هنر یندا ندناوسیح نالوا بترتم 15 ةبحاو لوق ىلع |

 قد وخام ندنظفل عین نالوا هتسانعم باهذ هکایوک ېک هود شب و نوسق 1

 یرلقدلوا ردیک بوشوق هبهدوب و رازامغ هدقدلوا علاب هبهروک ذم بنر رلناویح ق
 روند هموقوص ر ندزوغآ قضص ( ةعانلا ) ردشغلوا قالطا هلیروصت |

 ( ناعیتلاو ) هدننزو سبک ( مبتلا ) ةنيخلا بلا نم ةلتكىا ةعات هتنغا ام لاقب ||
 تعرس بوشوق هبهنسن ر اقلطم لوقییع هشيا رش رلرصف كنهددشم یاپ و كنا

 لاو ارنا لا عرب یا نامی و خزانه یقه هیسک نالوا رشا بالاهت فا



 اذ رو لابح و مال راف روط تالت شب یعج روند هن هعطق "نالوا عفن م

 3 ا وص یراج هزل هرد ندنرلترص رباب و ندنرلفثل وق غاط و ندراهپن عالت لوق ىلع
 | إآ » لاثمالنمو رد رایدنقا وص قحهقا هغاج لا ندکسکوب دارم رود هنت رایدنقآ

 | هك ریقح و لیلذ نمەتوط یتغایا كنیدنقآ نالف ینعی * ةعلت بنذ منعال نالف

 | كکيدنقآ كنس نم ىنعب كتعلت لیسب قثا ال برعلا لوقت و رونلوا برض هدنقح
 ' نولتم و بذاك نايملوا داععا هتلعف و لوق رویم لشم متا داقتعا هنلپس

 نی ینعی یتعلت لبس نم الا فاخا ال نولوقب اذک و رونلوا برض هدنفح
 3 ندم راهدا رع نون یک داف هک م ردنا فوخ ندنلیس كم هعلت یدنک ناچ

 یس هایبق هنانک هدننزو هباصس ( ةعالتلا ) ردکعد مرهدیا فوخ ندم رااب رقاو
 قلوط هک ردیف دامو ه دننزو عرب لنت ) ملتنا ( ردید آ وصر هدند رو

 | قلوا نوزوا نويو ءالتما اذا عبارلا بابلا نم اعلت *انالا ملت لاقب رد هنس ان

 | لاقبءتلاطاذا عبارلاو ساخا بابلانم اعلت تعلتو هقنع تعلت لاقب رد هنس انعم

 ینوییوهنویب نوزوا هدننزو ریما ( عیلتلاو علتالا ) هقنع تلاطاذا علتو لحرلا علت

 | لاعب رد هنس انعم كليا روهظ زدنوک هدننزو عنم ( علتلا ) رونبد هیسک نوزوا
 | لاقب رد هنس انعم قل وا قلشوق ابقو علطاذا ثلاشلآ بابلا نم اعلت راهنلا ملت
 | قمرقج هرشطیشاب ندهنسن یفیدلوا هدنعا هسکرو تطسا اذا یصذضلا تعلت
 | اذا روثلا علت لاقیو هيف ناکام هسأر جرخا اذا لجرلا علت لاقب رد هنس انعم
 هدربخا یانعم هللا علت هلل رسک كن همه ( عالنالا ) سانکلا نم هسآر ج رخا
 | ىت و هسک رب و هیف ناکاع هسأر جرحا اذا لج رلا علتا لاش ردف دارم
 الواطتم هقنعدماذا لجرلا علتا لاق رد هنس انعم كمردنوس بودازوا ی رقوب
 | رهوح ( علوت ) نئالم یا علت هانا لاقب روند هاقولط هدنزو فتک ( ملتلا )
 | ربلد هدننزو نسحم ) علتملا ) رديدآ عنص ومرب هدننزو لفوف ( علوو ) هد زْو

NT۱ نوجا كم ردتبا ریس هنسب دنک ی رايج اش ام هی  

 و | هامنس>ح یا علتم دارا لاق نو دل وا رد ازوا ین د رک بور دل اق ییش اب

 | روند همدآ نار وط بولیکید هدقايا نوصا شیارب هدنن زو بلصتم ( عاتتلا )

 | هیسک نارب داف یتشاب نوعا مایق ندن ربورم الل اصخ اش یا اعلتتم هنأر لوقت
 ۱ یراشا ة ديو امدقتم یا ایلتتم راص لاش روند همدآ نج ی رلیاو روند

 | قرەردلاق ینشاب ب ودازوا ینو هدننزو لعافن ( علاتتلا ) ردبسا كنسررف
 ۱ ( ماتم ) همأر فرو هقنعدم اذآ هتیشمرق لجراا ملت لاف قدیم یار
 | یعاجب هلیع یب دوخاب یسهلببق ینغ ردیسا كغاط رب هد هبداب هدننزو لئاقم

 علاثم نیع کا ردراو وص ر هدننربص هکر د هدنسهیحان نب رحم دوخای رد هدىدرۆب

 ر ربد
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 دعبديو مد ه لقو دارحرح ةنساصع * ردشملبا عجب ینایآ زوقط لوا هدس ویشل |

 هکردیدا كنوکرب ندنوک یرلقدراوص بولاقزنسوصكنهود عست و « نافوط عداغضلا |
 هدننزو ويما ( عیشلاو ) هلی ت او ردکمروتک هبوص نوک ی زوفط
 روشلوا ریبعت ر هدزوقط روند هورح ر نر زوقط هکرد نددادعا رو سک

 یج دب كنآ هدننزو درص ( عستلا ) ةعسن نم ًأرح یا هعیستو هعسن ذخا لاقب

 یعکیا و ادنا كنآ هرزوا یاب كحراش رونید هنسهصک یزوفط و ینرکس و

 ییزکس و یندب و لفن هنسیعتلاو یعشب و یندرد و ررغ هنس هک یصجوا و
 ندننوک ءاروشاع هدننزو ءاروشاع ( ءاعوساتلا ) رونلواقالطا عست هنسبج زوقط و

 ( عستلا) رددلوم رویم ظفل و ردبوکیزوقط كمرحم هکرونید هنوک نالوا لوا
 قلوا حزوقط هتعامج ر دوخای قلآ ینرب هدزوفط كئيش رب هلی كنا
 است مهعست لاق ردهنسانعم قلق رفن زوقط یرلنا هلیسیدنک دوخای ردهنسانعم

 هسفن ةعست مه ربصوا همسان ناکوا مهلاوما عست ذخا اذا یناثلاو ثلاثلا بابلانم |
 زوجالو ةفانصالاب بنات عسان و ةعست مسانوه لاق ردکعد یجزوفط ( عساتلا ) ا 1

 قلوا زوفط هلرسک كنءمه (عاستالا ) ةعستلا بصن و عسانلا عفرب ةعست عسات زا
 نوک یمزوفط یرلءود كموقو ةعست اوراص اذا موقلا مسنا لاقب رد هنسانعم
 ( مثلا ) اعست مهلبا تدرو اذا موقلا سنا لاق رد هنسسانعم كمك هبوص
 رد هنسانعم قلوا كوبلسو قلاص هلاح ( ةعتلاو ) هلددشت كنيع و ۱

 قععوق هلا لعو ىخرتسا اذا لوالا بابلا نم ةعت و است لحرلا عت ل
 هکردهنسنانعم اف اف هدنزو دف.دف ( عنفتلا ) “ت اذا لجرلا مت لاقب ردا 3

 (متاعتلا) اف اف یا متعنو» لاق ردهسک نالج هنفرح ءاف یناسل یرثکا هدملکت

 اوفو لا روند هغیحارا شروم راق سود .هتناسل یاب هل ۱

| 
۱ 

۱ 

 | یون و
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 بوصرمهلادش هنوایرب هدننزو هلزلز( هعنتعتلا ) طیلخو فیحاراقیا عتاعت یف |

 ردهنسانعم قلق برطضم هلکلنا هارکاو ربج هشيا رب یبهسکرب لوقیلع قمالغرا
 ' ندرصح هدزوس و قلقیح مالاف ههرک اوا فنعب هکرح و هلتلت اذا هعتعت لاق

 ددرت اذا مالكلا ىف عتعت لاقب ردهنسانعم كچ ینلد بودا ددر ندرج دوخاپ ۱

 اذا ةبادلا تعتعت لاق ردهنسانعم قلاق بوئلباص هغلموق راوط و یعوا رصح نم | _
 عقتلا هذخا لاق روید هغلجآ هلیصف كفاق و كنا ( عقتلا ) لمرلا ف تمطترا
 عوح لاقي ردغصو ةغلابم ندعقن هدننزو فیت عوجلا یا |

 هلک هرب هبکناوشنا و رونید هرب یسهلوقمراب تسکو هدننزو هر ( ةعلتلا ) ۳

 وصو دنص اهنم طبینا ام وضرالا نم عفئرا ام یهو ةعلت ىف انلزن لوقت رولوا دض |"
 ندضرا و ںونید هن زغآ هرد عساو و هنشااعم هامل لیسم روند هنسب دنقآ



 | هدنفلرب یدورو هنسانعم هجو كنهعرت هسخوب ردشلبا مسر هلیناونع هحولاو

 وصو قج4آ وص ه دنرانک اي هدنشاب هلرهنو كنهعنج هعرت و یهتنا ردلکد تباث
 ةعرتلا دس لاق روئلوا ریبعت یروک وصو یغاوص وص هکر وند هکیدک قجهلاص
 | ةعرتلا عیفر لاقب رد هنسانعم هج ردو هبا و سانلا یتتسی ثیح ءاملا حتقم یا

 ح راشلا لاق روند هرارغمو هضورو هرازنج نالوا هدرب كسکو و ةح ردلا یا

 هماقم یراقحهروط ل رلنحا وص هدنشاب ضوحو هن روک ذلا ثیدلا سسفو
 روند هزغآ ینیدلربآ كلودح ندرب و روند هشابدراو هنغمصب ل ربنمو رونید

 یسهرومالص قیلاب هکر دیدآ هب رقرب هدالعا دیعصو ردیدآ هب رقرب هدماش هعرتو
 بودا تعرس هه ركو رش هلنیتخف ( ةعرتلا ) رونلوا بلح نداروا ه رصم

 رشلا ىلا ع رسا اذا عبارلا بابلا نم اعرت نالف عرت لاق رد هنسانعم قعئوق"
 هرلهیظم روما ندطاشنو حرف لاکو الم اذا *ان الا عرت لاقب ردهنسانعم قلوطو

 احم رومالا مصقا اذا نالف عرت لاقب رد هنسانعم كليا ترشابم ب وریدلاص

 "یلنع یا عرب ضوح لاقب رونید هبهنسن نوغلوط ر ولوا فصو ع رنو اطاشنو
 ردصلاب فصو ةغلابم نکل ردقلوا هدننزو فتك نالوا سابق هدنو هحرک
 لابقا كبو رونید هبهنسن ولط ردتفص هدننزو فنك ( عرتلا ) ردشلوا

 هدشزو حرف ) ع رتلا ( روند همدآ ندا ماصفا هماظع ر وما ندنط اشنو |

 هعرت لاقب رد هنسانعم كلبا ف رص ندنهح ییدلیا لولسو هج وت یمدآ رب
 نارح هلم كنيع ( زوع عرت ) هان اذا ثلاثلا بابلا نم اعرت ههحو نم |

 دادش ( عارتلا ) هلفیفخ روند یزوعرن هدنتبسن ردیدآ هب رقرب هدنساضق
 ناردلوط ی هردو باوبلا یا عارتلا یبجح لوقت روند هب یب وبق هد زو

 لضفا ( عرئالا ) یداولا “لام یا عارت لیس لافب روید هنب وص ليس
 هدنزو هرشم ( ةعرتلا ) روند هنبوص ليس ناردلوط یبهرد ید و هدننزو |

 لامعتسا هديل ءا و لح شمردلوط یناسنا نورد هلتبسانم و رونید هغلنوغلوط

 هلبرمسک كنهرمه ( عارتالا ) لجحبال و بضفیالیا ةعرتهوذل هلا لاقب هنم و رونلوا |
 ردهنسانعمقمایق یبوباق ( عیرتنلا ) ه*الماذا ءانالا عرتا لاق ردهنسانعم قءردلوط

 تعرس بوشوق هشيا رش هدننزو لعفت ( عرتنلا ) هقلغا اذا بابلا عرت لاقب
 یا و كنهرمه ( عارتالا ) عرست اذا رشلا ىلا هب عرتت لاقي رد هنسانعم كما

 كنان ( ةعستلا ) هالتما اذا ءانالا عرتا لاق رد هنسانعم قلوط هللرسک كنهددشم
 لاش رونید عست هدنش وم ردرک ذم ددع هرزوا هدعاق روند هددع زوفلط هل رسک

 فلوم [ تایآ مسنیموم انبن آ دقلو ] یلاعت هلوق هنم و ةوسن عست و لاجر ةعست

۱ 
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 ینراهبراج:رکصندکدلیا اطعا هنسدنکیلام و لایع+هلکلا اجرتسا وید هلا درا اب
 هاغءوقیل | ینزبق ما یلس نکل بودبا در ید ینغلهطوا هدکدلپا اطعتسا یخد

 ٠ یدید اهشر ولدلاو اهمامز ةقانلا و اهماط سرفلا عبنا ةصببقاب اي هدنقولوا ورع

 ٠ يکنسبنسح ردنرابع ندلمهم هلک نانلوارکذ هدنبقع هکر مالکلا ف عابنا و
  نسح (عبتلا ) هع اذا هعننا لاق ردهنسانعم قلوا عبات عابنا و ردردصلبب هی ||

 ةاش لاقب هلوا رروب هدنس هسکا یدلو هکروند هناویح و هنوناخ لوش هدننزو |
 هنسانعم عبتت هدننزو لیفت ( عیبثتلا ) اهدلو اهعبتب تناك اذا عبنم ةأرماو ةرشو
 دعب یتعم "هعن لاق ردنرابع ندقمردشارا بوشود هنیدرآ كشیا ر هک رد
 كلا تبعت و هعنا یا هب هع لاقب رد هننسانعم قلق عبا هیسک رب یدآ زن و
 هلبرمسک كنهددشم یانو تهزم ( عات الا ) هعننا اذا انالف عن لاق ردهنسانعم
 یشبا رب هدننزو لادح ( عابتلا ) هعن ینعع هعبتا لاقب ردهنسانعم كما تبعیت
 یشیا رب هعباتم و عابئو یلاوبیا اعابت لاععالا نیب عباتن لاقب ردهنسانعم قلق ییردبب
 ردا تشن ندکلشیا قرهیجآ یتسارآ هکردلمعتسم هنسسانعم قلف نیتم و مکح

 یاوبح راچ و هقح امموضع لک یطعاو ابر مکحا اذا سوقلا یرابلا عباث لاقب

 یعرلا عباث لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلق نوغیوا ینرب ره بوردنلوا یک کرک
 هلیس هینب لعاف مسا ( عباتلا ) ردمحار هنیععت ريض هنفناو اهنیعس منا اذا لبالا

 یشلامکحیا عبانم لحر لاقب رونلوا قالطا همدآ یجعدبا نینم و مکحم ییهنسن رب
 اذیفلاعباتنلاقب ردهنسانعم قوا هجصدرا یربیرب هلصافالب هدنن زو لعافن ( عباتشلا )
 هینب هلئتسانموب روند هثبش نالوا هج درا یربیرب !هلیسهینب لعافریسا ( عبانتملا ) یلاوت |

 كاع رب و قلا یوتسم یا قلخا عباتقم سرف لاقب ردعباتم هتیرب یرت یاضعا

 نالوا هرخانف یلع هصوصخ نف ره ییعی هسلوا هاشم و لکاشم هنر یار یلع |[

 هباشي يا معلا عباتنم لحر لقب رونلوا قالطا معلا عیاتتم اکا هسلوا ناسکی هلیلع

 ردموسم هلی راع هيف توافتم ريغ ناك اذا للا عباتتم هدساسا اضعب هنععب هلک

 رد (هنسانعم قمردشارا یک کرک بوشود هند رآ تكئبشرب هدننزو لغت ) عیلتلا ( ۱

 ردصر یعجج رونید هبویق هدننزو هفرغ ( ةعرتلا ) هبلطت اذا *وثلا عمت لاق
 هکرید حراش هنسانعم هحو روند هزوبو بابلا یا ةعرتلا محف لاقب هر

 هاک ه دنرپسفن ینیدح [ ةنجلا ع رت نم ةعرت ىلع اذه یربنم نا ] وبشا دیبع وبا
 یبهعرت هدارو هک یدیشلیا تی یترابع هحولا وهو ةنجلا باوا نم باب لد لاق
 ردکید ردهح وا كجا لج هنسانعم باب بوما لج هنن هعم هصورو هحرد "
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۱۹۸ 
 ۱۲1۱۳329۳۱9۴۳۹۹3 اد ور یه جو دل جا REN دور امار

 , ةبعك ادتیاو یادت وا دالطا نر نضخیدلوا 2 هنفلس EE دعس رو مار ,

 مرکا ین هکر دهناخرب هدهکم ) هعیابتلا راد ( ید ا لوا ندیآ ا اسکا ی 4م ارکم

 ۱ هنن زو رك ( علا ) رد دو هدن آ تم مو هيلع , هللا ىل
 لظلا عفن را یا عبتلا لاعسا لاق ن وحا قیعس همش ر وئلوا قالطا#ةكل و کک

 هکر دیا كنعونرب ندنراهد رک رم نانلوا ریبعتكب كنع-ثیرا ىتعب ندبساعی و

 | تعي بیساعیلا نم برض وه و اهعبت لحلا تعبت لاق ردقحهلوا ی رازکب راكب
 یردا ام لوقت ردلمعتسم هتسانعم سان عو ر ولک عیابت فوم مظعال اھت وین

 | هدننزو درمص ( عبتلا ) ردئدح یعبتلا دیعس نب دجاو سانلا یا یا وه میت یا

 ناک اذا عمت لحر لاقت هلوا رلي وس لصتم یک هلسلم زتمقلارا هکر وند هیسک لوش

 هراک زور لوش هدننزو سرلا رون ( سهلا عوبن ) اضمب مالک می عبتب
 یرلدئرک راس ب ویلشب هکعسا ندنسهنرک ابص هلسعش ع ولط هک روتلوا قالطا
 فصو و هیلیا تدوع هنسه رک ایض هنن م اک تب ورع هل رهبلبا نار و

 تبه لاقب رد ههب رک برعلا دنع ردقحلوا یوغوط نوک نالوا هرزوا روت ذم
 ىلا دوعت یتح حاي رلا باهمق زودنف اهعولط مه ببهت حب ر یهو سعثلا عوبت
 قشاع نایلربآ یک هکلوک ندنبقع كنوشعم هل رک كنا ( مبتلا ) ابصلا بهم

 ( یعبتلا ) اهعباتو اهفشاع ىا ةأرملا كلت عت وه لاقب ر ونلوا قالطا هبهتفشآ
 ةرقب لاق رونلوا قالطا هکشا نالوا راکیلط هب هغ وب بوبنس وک هدننزو یرکس
 كنهسک ندا مدقنو قبس هل مسک كند زم ( عابالا ) ةمرصسم یا یمن

 هدانعم وب و مهتفحف وقبس اوناک اذا كلذو مهتعنا لوقت ردهنسانمم كشتي ندندرآ
 مهعباف ] یلاعت هلوق لوالا نخ مهب هتفلا یا یریغ El لوفت رولوا یدعتم

 ۰ اهمال سرفلا من را + برعلا لوقو قحب داکوا مق یا [ هد ونتج نه

 | هدارو اک ساب صالل برشی * اه ءاشر ولدلاوا ه انهمامز ةقانلا
 21 شح یی هقاب د وحای ییماط دکدلیا شح همدا ر یا ئعت رد هلق ص يه لا را ۳ ۳ ۰ 71 ریس 11 1 ۱0۳0 ۱ دا ۱

 فاز روم مالڪ هلا شخ ید یسا هدکد لنا شح ی هغوقو یرالو هدکدلیا ۱

 | یضلاو رع نب رارمض ین آ ادتبا رونلوا داربا هدنلح بیغرت ورا هللاک او ماتا یناس

 ارهاظ ردشیوس هبلعنیورم هرارض هرزوا یمیدلوادافتسم ندینآ ربرث ردش؛وس
 | نوخش هنس هلببق كنهبلع نی ورع رویم رارش هکردوب یلصا ردضسان رق نایغط
 | لوا ورع یدیشمرتوک بودیا ېس ینراناوسن و یرارذ و بین ینرلایشا و لاوما و
 ۱ كور هدقدلوا لاح فقاو بولک ه هلیبق هعقولا دعب هلغوب هدلح راس هداننا

 1 یللاوماو یلایعو لها مب رارضای بوشتی هدهار لالخ یدنک بوشود هنسهقرا
OR RT e PTE ی جم جد 
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 | هک هلی یا رج و ب وب وا دوش اب تن هد ها

 هعم ینفموا هفلخ ىشم اذا عبارلا بالا نم ةع ابن و اعبت هعبن لاش رولوا

 هک روند ه هست لوش هدنزو هناتک ( ةعابتلاو ( هدننزو هح رف ) ةعبتلا 3

 نغو نامت كردو هلظم هلوا 0 هیبش هنس هلوقم قح مولظم هدنآ كمدارب

 هقوفح بئاون نلوا یلاخ ندبلط ینآ یحاص قح هک یک بولطم یشان ن دشحاف
 | *یشلا یهو هعانو ةع نالف و لوق ردشفلوا ق الطا نوضتب دنوا عوبتم

 ٠ فصو رد هنسانعم عبات هلنبتعف ( مبتلا ) اهوحو ةمالظ هبش ةيغب هيف كل یذلا |
 ٠ هعنوه لات رونلعج هدهرزوا عاناو روئلوا قالطا هتعاجو درفم هلغلوا ردصلاب

 | ةديدش هباد لاش رونلوا قالطا هنیرلفایا كنهباد عنو هعابناو همت رهو هعباتیا

 | رونلوا قالطا هب هکلوک هلی كنهد دشم یابو كنان ( مبتلا ) مث اوقلا یا مبتلا
 ضرا هلت امف ( هعبت ) اهلظیا ةلضلا عبتف دعق لاش نوجغب دلوا عبا هسعش
 فويس ندنآ هکرد راو بوقت زار ردیدآ راب صد هدضرا ما ناذلح ندفناط

 ۴ هعب املاو عیامنا ( رل رروشود بولو راقح و یک یرلش اط رهم ععبو هب داع

 . حبات هس ردیک ۵ هربن بولوا هج هل هلئاسنا هکرونلوا قالطا هب هبنحو ینح لوش

 : قالطا جلا عبا کوک یک د ناراد هدکلف رلبرعو راردیک هج ربارب بولوا

 ٠ عبا ما 1 لاقب رلردبا ریبعت هللا ملا ا هلبرلعا ریطت ندنظفل نارد راردبا
 أ رلردنا قالطا ید عبت ه دننزو 9 عسوت هلیس هینب رغصماک او ناردلایا محلا

 تبعت هلترصناکا اماد رونلوا قالطا هنیرانوروای كمدآرب هدننزو ریما( عببتلا )

 | همدآ نالوا یب ولطم لام كن هسکرب هدنتم ذو رصانیا عب نالف هل لاش ردنا |

 " عب اتو لام هیلع هل یذلا وهو هبعت وه لاشب رد هنس انعم ع وبتم هک رونید |

 | ابلاط الوا رثاث یا [ اعیبن هب انیلع مکلاو دجال مث ] یلاعت هلوق هنمو رد هنس انعم |
 ۱ قنوم ییبم هنکید نک هلمسانازونه روند هنوسوط رغص نالوا هدنشایرب عیلل و 8

 یوالافدلویا عیب اهل ةرقب لاق یک فیاححو فاحع ردمیابنو عابن یعچج ردهعیبت
 ۱ هد هن وس وط نالوا رار سب ی رلقل وقو یر زونب ویو یو الا هنسلاق ینعپ
 ثراح ندب اعا عبو هانذاو هانرق یوتسا دق ناك اذا میس لجت لاقب روند |

 عیب هدننزو ریبزو رد هدتنزو ريب زو لوق ىلع ردتمسا كنب رد ینیع رلا |
 ! بعک ینبم هنت رهش فل وم ردیلغوا یس هح وز كربلا بعک یریملا صاع نی

 نب عبو یدیشذیا یون هدنسهدام ربح هسخ وب ردشلبا مسر « دنناونع رابحالا

 هنع كولم هدفلس هدننز و هطمارق ( ةعبابتلا ) ردندنیئدحم سیدعلا ىا نابلس

 رضحو ريج یاونع عن وبشاو هدننزو رکس ردع یدرفم یدیا رونلوا قالطا
 : قالطا عب ادتیا هکرید حراش ¿ زغلوا ق ةالطا هن كلم نایلوا كلام a توم
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 : تعب رولوا لخاد هر اج نم هلوا لوغفم نوجا دیک أت اضعبو روت رادا ادیز ۱
 . لا عیب لوقتو یک كلهتءب رولوا لخاد ءدناز مال اضعب و روند رادلا دی زنم "

 || هدنرلوهجم یند كنب رل هلک لاکو لاق هکهتن عوب لاقیفؤاب مضتدقو لریما ءانبیع |
 هبت رةلازالادعب بولوا پایرغظ همدارپ هسکر ربرعو رونبد لوقو لیتو لرکو لیک |
 یلاو یدآرب ع و رارید نالق عییع نالف عاب هسلوا اف هنماقم كن هدنعفرو ح

 هب یعس اذا ناطلسلانم هعاب لاق ردلمعتسم هتسانعم كلبا تیاعسو رع هناطلسو

 | شملتاص رد رال وعفم مسا هدننزو طوبخم ( عویبلاو ) هدنن زو طبخ ( عیبلا) هيلا
 ١ روند هده یرتشمو ردهعاب ییچ روند هیسک اط ) عيابلا ( روند هبهنسف |

 | هلیس هعاضب لاجو نسح هکابوک رونلوا قالطا هنوناخ هیوبحو انسح تیاغب میابو
 ردصاخ فصووو اهلام ةقفانىا عيب ةأرما لاقب ردبا یورتو ضرع «هب یندوحو ,

 ةعاس نالفل لاق ردتاعاس یعجروند هعاتمو لامقلتاص هدنزو هناتک ( ةعايبلا)

 ندیارازابدقعلا لبقو روناوا قالطا هبیرتشمو هعياب هدننزو ديس( عیبلا )ةعلشىا

 هالعفا رولک ءاعیاوهدننزو ءابنعرولک ءاعب یعچبهنسانعم مواسمروئلوا قالطاهدهیسک |

 ردفورعم ماماهکردیس هینک یروباسینلا دمع ن هلادبعنب دم اح((معیبلا نا)هدننزو
 هدننزو بنعرد عیب یعجج رداسیلک هکر ونید هنیدبعم یراصن هل رسک كناب ( ةعیبلا )
 عو ءانب ندنسانعم قغاص هعیو محدبعم یهو یارصن یا ةعیبلا لعا نموه لاقى

 هع یبهنسنرب هلیرمسک كلهم ( ةعابالا ) ةتاب ةعيب هعاب لاق یک 4 احرولوا
 عیبلل هضرع اذا هعابااش رونلوا ریبعت كيا قلتاص هکر دهنس انعم ابا ضرع
 هارتسشا اذا *یفلا عاتبا لا ردهنسانعم قلآ نوناص هدننزو لاعتفا ( عابنالا )
 تعیوعی هعیابم هکرید حراشاعباب اذا اعیابنلاق ردهنسانعم كلا متاص لآ ( عیابتلا )
 لصا تعب نکل یدلبا ضرعت هنسانعم تعب فلم هحرک ردهنب رلاتمم كنثدیا

 هدقاعمو هنهاعم بوت وط لا هدعب بولوا هنسانعم هقفص نالوا هرزوا مب باجا
 یندابقناو تعاطو یتسفن ةصلاخ هرخآ امه دحا هکاي وک یدنلوا لامعتسا هدکلیا
 یفعاص هنسیدنک ی هسنرب ندهسکر ( ةعابتسالا ) رولوا ردبا عیب ینا ؟هلیخدو
 لاعفنا( عایبئالا ) هنم هع نا هلاساذا “يلا هعابتسا لاقب ردهن_.انعم كليا بلط
 هدننزودادش ( عایبلا ) قفناذا عاتلا عابنا لاقي ردهنسانعم قلوا جبار عاتم هدننزو

 یعایبلا نیسح نیلع تلذک ردرلندحم یعایبلا دمنا یلعو دم رونید 4 یجتاص
 ثیدح ندیوغب ماما هنسلا ىح اعاس یخدلوا ندیدهازلادجم ییهنسلا حرش ردندح

 ىلاعت هنوعب ع ردشلیا ق
 ( عبتلا ) رديدآ عضومرإ هد زو رفعح ( عربت ) (« ةبق وغلا ءاتلا لصف ») ,
 بوب وا اکا هک ردهنسانعم قع وا هیسکر هدننزو هزار ) ةعانتلاو ( ها ری 1

 ا
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  | ۱كنحلوا هلحالوق رولوا ردصم عو و روشد هحالوق دوب هليو یصف كناب .
  1مرد دا اعوب هعوب بوم عاب لاش رولوا رابع .قلجالوق هک رد هثسانعم

 هک تا هنسا-عم قاوا بلم یعب كابا سلب طس هلامر و ها دعبا اذا هب رح ق

 ( عوبتلا ) لبج بصلق مضهنم ناکمیا عوق اولرنلاقب رونید هر قربوا نالوا |
 الوقو هبعاب یگ "یتلا عوب لاق رد هیت اف ا وق یدو خلتت زو لعف

 زدلمع/تسم 2 a وص 3 تب و عوبن فعاب اه رد همش اقعف قلح

 هواش یا هعون:هكردبال نالف لاشه هثمو رد ذوخام ندنس انعم هوطخ لوط |
 ارتا ئا اا لر ا لاق ردهناخ ولون هکر ديف داصو هدننز و هحاب ) هعابلا (

 يحال وق بوتآ 4 زخس ین رلب دآ روشلوا قالطا هند ر واب وهآ ( مئابلا ( |

 كريس یمدآ هدننزو دیس ( عیبلا ) هلي كلاب رولک عوب عج هدنقو یغیدلشب

 نک ررو قرلوا هفرعم رردا قالطا عاوا هنوبق یشید راب رعو یدشوا رکذ |

 تایا":نالیسسرت ند هدننزو لاعفنا ( عابننالا ) را رزغاچ وبد ع اوبا عاوبا
 جنت و اد نأ قرعلا عاب 1 لا رو ازوا یک جالوق E ةع

 یا 2 قبر وه م لثملاهنمو رواستل ابو دعز اهسش تطنسداذا
 نوعا كاا وار یک نالب یعد ةيهادلا یتعد ةقنابلاب قبل یا قابنیل یورو بثیل

 یراهظا :ةیه ادر دوخاب رو هرا وط پوط رد سشیکید هرب یتشاب كر ءدیا توکس ||
 ینعاتم هلیس هلم اعم هدع اسم هب ی رتشم میاب عایعناو روب هروط هحنوا نوه |

 ب اذا هتعلسف نالف ىل عانا لوقت ردلنعتسم هتس انعم كلا لابقا هکم رو

 كيم ( عببملاو) هوك كنايو ىح كلاب ( عيبلا )كيلا ةباجالا ىلادخءاف اهعق كل
 نشه هتعلس لداب اذا اعیبمو اعب هعیس هعاب لاق رد هنس انعم قت اص ها
 هاذل وا هنس انعم قلا نو اصو ردقلوا عج نالوا س ايق رد داش هربخا * هعیصو

 EST ب هد راصد كفل و« هتعلسد هد لداب اذا هعاب ل اش رولوا ندد ادا

 ی رل هل د ابم نم و نمت هلغل وا سکعلا ىلع ءارشو نت ذخاو نم هاتطع عب
 ٍتعب  ردیا هبدمز هنیل وعقمو رونلوا لا يعتسا هدب ر ره ند اتو هبروس صت

 سد س سس سس

 E كعاب ( عاوالا ) وطذا دیعبیا عیب سرف لاقب رولوا فصو هلآ نانا |

 نوا قعاص ینوبتیفیدو ینبم هنبرلنوفلوط كد راهع نوجرلقدنآ كريس ینرلیدآ

  سرفلا عاب لايق ردلمعتسم هنس انعم قآ كريس كريس یرلعدآ تاو هماب

OE 

  1 x pıra? ۳ amasایډ ۳۳

 ۰ هنسنرب نکیا قروبق نالیو عوبناذا لبا عابنا لاقی رد هنس انعم كلوا هلجالوق 8
 لتا تعابنا لاش زد همس اعم قلخا بولت زوج نوعا قإتآ بو ره هرزوا

IEEا  



  ear nا ۱

 ) علب و هلاه رد هعلپ یدرفم رونید هننیلد كنهرکب هدسنن زو درص ( علبلا 1

 نطب رب ندنسهلیبق هعاضصت ( ماب ون ) ردیدآ كغاط رب دوحاپ كنهدلب و

 كناب ( ةعلبلا ) لوک ایا عاب لجر لاقب روتلوا قالطا همدآ لوکا علب و رد ریغص

 ید وب هدننزو روح ( علوبلاو ) هدننزو ربنم ( عابلاو ) هدننزو همه هلی
 وه لاق رونلوا قالطا ەزاغوب هدننزو دهم ( علل املا ( روند هيسک ناهناو لوکا

 ردیعسا شوقر ندنرلشوقوص هلع كمالو ناب و ( قلحلا یا علیلا عساو

 رولوا فصو ههرصت ناوبایو لو هدننزو روبص ( عولبلا ) رولوا نوزوا یوی
 | (فعولبلاو ) هدننزو همالع ( ةعالبلاو ) ( ةعولابلا ) ةعساو یا عواب ردق لاقي

 , هکرونید هب وق عساو یسی رحاو راط یرزغآ هلیصف كنهددشم مالو یرسک تاب

 | البو عیلاوب یعچ راردبا رفح صوصخ نوجا قحا ک | یسهلوقم یب وص رومغپ |

 نب هلادیعو ردبیتسا لجررپ ندب ع تالاجر هدنزو ءارحت ( هاعلب ) رولک عبل
  ۱رد راتبا سرق چوا صوصحم هنتعاج سو دسون و 4ءافر ندوساو ثراما 1

 ) هتک یا ۶ ىلا هتعلبا لوقت رد4نسانعم قعردنو هل رسک كنه ( عالبالا

 قح هدو ی ِ وت ید هعاب ام رادقم ییلها یا قبر ییعلبا برعلالوش و هعلد نم

 كتعلبادق لاقف یقب ر یتعلبا یخویش ضعبل تلق یرشحزا لة رب و تله.اکب رادقم
 راوبد ردق هنب نعآ ندنبد هد زو هم رکم ( ٌةعلبلا ( تارغلاو ةلح د یا نیدفارلا

 نم هی وطم یا ةعلبم هبكر لاش روند هب وبف نالوا شا روا هلا شاط یر |

 هدننزو رفعح هلفاق ( عقلبلا ) الوا رهظاذا هسأر ىف بيشلا حلب لاقب رد هنسانعم |

 ) لاق ردعقالب یعج روند هرب لوج زسوص زستواو زسکلنش هلاه ( ةعفلبلاو |
  1أ ندهنسح وربح ره هعقلب و ] عقالب رایدلا دن ةرحافنا نيا ۱ ثیدالا هنمو حراشلا

 ريخ لکنم ةيلاخ ىا ةعقلب ةأرعا لاقب رونید هتروع نالوا تسد یھتو هرهب یب |
 ) رونلوا قالطا هنرمت یفاص یسولمانای هقوا قاص ینرمت هدننزو یرفعح ( یعقلبلا |

 مقلب رپ هدشنزو هحرحد ( ةعقلبلا ) لصنلا قناص یا یعقلب نان وا مهس لاب ٠

 ردكو مت هدنن زو ماجعرحا ( عاغنلبالا ) رفقا اذا دابلا عقلب لقب ردهنسانعم قلو .
 اذا برکلا عقنلبا لاق رولوا یلاخ نورد هکرد هنس انعم قاوا فرطرب بولحآ |

 یرب حابسو ج رفن  TEN 0مپ نما اذا ما یا لاق ۱

 کرک درفدارم و هدننزو همکرب ( ةمکلبلا ) رفق لاخ یا ا عقنلص قب رط
 ه رادقم نانلوا رعت جالوف ( عابلا ) عزم یا هعکر یعء هعک لب لاق رد هنسانعم

 رواک عاوبا یم: یه ی  rl 4و فرش عابو يديلا دم دق وهو دعا
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 | لاقبردهنسانمكطوس زوس شوخانو دوش رقهنیزوب كمنآرب هنوکسكفاکو یصق |
 تیکبنو هعطقاذاهعکی لاق ردهنسانعمكمسک وه رکیام هلبقتسا اذثلاثلابابلا نماعکی هعکی |[
 هنسارو هنساروش كنبدوحو كنهسک رو هتکب اذا هعکب لاق رد هنس انعم كليا |
 عضاومقف اعباثتم ادیدش ابرض هبرضاذا هعکبلاق ردهنسانعم قمروا ی ردیهل دش |

 اذا *یشلا هعکت لا ردهنسانعم تكمرو ةلج همدآ ر یهنسنر و هدسح نمهق رفتم |

 لربق هکر ید حراش بهذ نایا مک نیا یردااملوقت ردهنسانعم كنکوةلچجهاطعا |
 تلبا تیکت یخدوب( میکیتلا )یدنلوا رکذ هکهتن رلرید عکب نیا هدنلح عقب نیا می

 هعطقاذا هعکی لاق رد هنس انعم كمك هراپ هرابو هنکباذا هعکی لاقب رد هنس انعم |

 هدشیا ره هدننزو لدنس ( عتنلبلاو ) هدن زو رفعج هللا هیق وف یان ( متلب ) |
 ی لکب قذاح یا عتنلبو متلب لحر لاق روند همدآ قذاحو تسد هربحو زوا ۱

 هت روع قاشکب و هطباس و ناب ژ دب هلاه ( ةعتنلبلا و ةعتلبلا ) |[
 بط احو:رائثکحم هطبلس یا ةعتنلب و ةعتلب ةأ ما لاش رون د ل

 جرح دتم ( عتلبتلاو ) هدننزو ینابط مم ( ینایتلبلا ) ردیب اصص هعتلب یا نا | _

 ندا راهظا تفارظو ت تسابک هلفلکت نکیا هرې ی ندنسایکو تفارظ هدننزو

 سیکتم ف رظتم یا عتلبتمو یناعتلب لح ر لاش روند ۾ راکداپ یسطوط كرا
 روسد همدآ نادنابزو ماکتمو جف هدننزو یعدر ( یعئلبلا ) یش هدنع سلو ۱ 1

 يک ردیا مش هدشن زو ج رحدت ( لبتلا ) حصف نسل یا یعتلب لجر لاق ۱ 1
 لوق ىلع كلیوس لراه لراه بوناشو ه زوس یک ینولوا نمرکد هلقلب وک الاب ۳

e 0:رد اعم تلبا لکت ق رهردشالوط بوروب ین اس بویمهدا ملکت  

 ( عب ) هناسل اب ولتم ملکتوا هبف عذقب هناک هب حقت اذا مالکلاب لجرلا عتلبت لاقب ۳
 هللا هبتح یایرد عیوب دوحاي ردیدآ عصوم رب هدنع هدنزو رفعح هللا هم یاخ ۳

 كمالو یصتف كناب ( علبلا ) ردقلوا هلبا هدحوم یاب نالوا. باوص نکل یک عن ||
 ةدعلا ىلا اهبذح اذا عبارلا بابلانم اعلب ةمقللا علب لاقب رد هنسانعم قمتوي هلیئوکس |

 افلکتم ةدعلا ىلا اهنذح اذا اهعلتبا لاقب رد هنسانعم قعو هلفلکت ( عالتبالا )
 رفز ( علب دعس ) ردشلبا رصقو ریست ههبا عالتبا یعلب فلم هکر دبی ||
 ۱ بی رق هنب ر یر هدرقب یار ردیدآ لزامر ندرخ لزانم قرهلوا هفرعم هدننزو ۱

 | هکایوک رلربد علاب اکا هکر دباولج یرب و یفخ یربردنرابع ندیکوک کیا رار و |
 هدنسهینا "هلل كنآ رهشو عولط هدنربخا "هلیل كنبناث نوناک ردشلبا علب بیخ

 لا ضرا ای هدنساضقنا ح ون نافوط یلاعتو هناعس یراب ترضح راردا طوقس ||
 یدلوا اعم هلا روک ذم مس هلکیا ع ولط ءدنراقد ر ویب صا هلیفب مش لوق ام _

 ۱ رد شابا هفاسم ردق افلام هلفلوا یسی رب كنهيمست هوجو وب هکرید ح راش "

CAT تلا 



۹۲ 

 ۶ رب هدیآ کروند هضرا لوش هدننزو هحرف ) ةعقبلا ( ردربمغي# مان سایلار

 ! ( ماشلا ناعق ) دارا نم عقب اهیف ىا ةعق ضرا لاقب هلوا رلهکر کج هجالآ

 | یرلزکب ر وئلوا قالطا هنب رارکاچ ورکولو هنپ راراکتمدخ كماش لها هلبع كناب
  نوجم رلقدلوا لصاح ندنا دوس هلا مور دوخای نوجغیدلوا بکر ندنرجو ضایب
 [ ماشلا لها نام کیف لمعي نا كشوب ] ةربره ىبا ثیدح هنمو حراشلا لاق

 . قی رط هدنن زو ناغع ( ناعقب ) ردعج ندعتا دوخاب مقا ناعقب ه داروب
 | هعض وم لوش هدننزو ریما ( عیقبلا ) ردعضومرب هدنب رق تی ربکلا نيع هد هقر
 | هيف ناک اذا میشناکم لاقب هلوا یفلنامرواو یمورا راجا ندسنحره هدنآ هکرونید
 ق كنهنیدم هلیحخف كهم نيغ ( دقرفلا عبق ) ىش بورضنم رصثلا مورا
 f ٠ هلفلوا ىو تبنم لرصش ماندقرغ لصالاف ردهدزنابز هلبا عبقب الاح هکردیسهربقم
 ٠إ هحوتفم ةمجعم یاخ ( هبصطا عیقو لبثا عیقو ربیزلا عیب ) ردشلوا فاضم

 ریز ( عقب ) ردعط ومررپ هد هنب دم هدیچوا هلا هح وتفم محو هنک اس یابو

 ( عافورخ ) ردوصرپ هدندروب لجت ونبو ردع ومرب هدندروب لیقعونب هدننزو
 هکرونلوا قالطا هرابغ لوش ردزناچ یخد یفارصنا هدننزو ماطف عاقیو یعط كناخ
 شلبا عشرت هعمل هعل هدن د كلذک هلوا شعشباپ بوک وج اعاج هرزوا ندب شارت
 | هدسحیلع كلذنممل قبف قرعو رابغیا عاقب ژرخ هباصا لاقب رونلوا قالطا هرت
 عیش نا قبا ااف ذاقت لاقب هنمو ردیس هینک كبلک هدننزو ریبز ) میش نا (

 | ( عاقتبالا ) رونلوا داربا هدر كد رليدلبا مانشدو مش هنبرر یرب ةقیطایا
 ( عاقبنالا ) عقتما اذا هنول مقتبا لاقب ردهنس انعم قملوا ربغتم نول هدننزو لاعتفا

 اعرسم بهذاذا لحرلا مقینا لاقب رد هنس انعم كمك هلتع مس هدنن زو فارصنا

 | هجزآ رومغی هدنآ هک رونلوا قالطا هیهنس ل وش هلبس هینب رفصم ( عقییالا )
 لیلقلایا عقیبا ماع لاقب رولوا شلوا هجالا هلتسویو تیوطر هکایوک هلوآ شنا
 ندقلتیق هلقل زوجوا لوقلع هبهنس قلتبقو قار وق هدننزومارج( ءاعفبلا )رطل
 | نطب رءاعشوبدجو بصخ ایمواهبدحیا ءاعقبةنس لاق رولوا فصو هننالوا بكرم
 ساهدندروب لالهوت و ردوصیبآ رب هدندروب سلع وا وردعص وم رهدهماع و ردیدآ

 ۳ درب عور نر طلوت و ردا وصار هد مو
 هب رقرب هدلبح ماناجا *دند الب یعاج یط لب دحو ردیدآ اضقر هدنس ندیصن

 هدید روب لبقعونو ردبدآ اضق هقشب رب هدن آ هنیو ردبدآ اضقرب ندنلامعا جم و ردیدآ

 هک رد, دآ عنصوم رب هدهفاسم لرم ترد یرکب هب هن دم( هصقلا یذ *اعقب ) ردب دآ وص رب

 یرکسع یرلک دلبا نيعت هرزوا ندیم هدنراتفالخ هنع هلا یضر قیدص ترضح

 كناب (عکیلا) ردعضومر هلیحف كيم( اسال "عقب )رلپ داباحورخ هاروانوازیهج
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 اذا هقتسلا مق لاش ARE هام یاسا ر و نوه يالا یتابلآ

 نکحوص ندیوق هلی كناب ( عقبلا ) هنم عاوم تلتباف هندب ىلع ءالا منت |
 ردیعاویقر هد هنیدم عقبو ردیدرفم عقاب دو تاچ ندربخا یانعم رونید هراهسک

 هدر راید یس دایق بک دم اشو ردیعا دا وینص عفاو هد راند یب بشن لوخیص "

 لوقهنمو روند هرلهنسن هحالآ گر ولوا عج ندنظفل حشا عفو رددآ عصومر |

 یرلسابل یلای هدنرل رزوا ینعی ةعقرع بایت مهیلعیا اعقب اموق تبأر ینقثلا جاجا ||
 هل وکس كفاقو یحف كتاب ) عقبلا ( ردشالا هشت هب هنس هحالآ | هلتهحوب یداراو

 یدلبا رایتخا هعق رب ندنرا عاقب اک ر كىا ید هست كفك |
 ارس اودی همدآ رو بهذ نا یا حش نیا یرداام لاقب ردص وصخ هیفن و و ردکعد

 عیبق مالکب ىر اذا ل وهعلا ىلع نالف عقب لاقش رد هنساتعم كلي وس ز وس

 یا عقب نیا یر داام لوقت ر ا هدننزو لیعفت ( عيقبتلا )

 نالترمص دارم ردعقاو هدنشب لرعاش مان لطخا هک هلبرسک كناق ( عقابلا ) بحذ
 بصلا اولک + ردوب یدارم ندس ك ھل وم ردکپ وک هحالآ دوخای هغرقالآ دوحاپ

 نالوا ندناهد ( ةعقابلا ) ریاقلا لها لیلا سعی تيب » یذلا عقابلاو ریعلا ناو

 یکذ لوشو رد ا ربخا یانعم هبهادیا ةعقابوه لاش روند همدا

 لحر لاق هیغادلآ الصاو بولک ندنلا شيا ره هک روند همدآ فراعو كربزو

 هلغلوا ریزد هکر وند هشوف لوشو یهدنالو "یش هنوشال فراع یکذ یا ةعقا
 ندرارهغرالآو رانک اماد بویمجاوص ندرلرید اویصو هعشج ندنس هش دخدیص 1

 فوخ براشلا دربال ناکاذا ةعقاب راطلاق هلوا رحا ندرل روقج شلکریاوص شعب |
 هرم ( ةعقبلا ) ردن وحا هغلابم ءاه یک هدنو ةعقبلا ¿ نم برشی افاو داصب نا |
 عقنتسب ناکم یهو ةعقبلا نم برش لاق روند 4 روقح نلیکرا وص هدننزو |

 هدنراناب هک رونبد هنسهعطق ضرا لوش هلل مسکو یم كلاب ( ةعبلا ) ءالا هبف

 لابح رولک عاق یعجج هلوا زاتع ندرانا هلسفلوا رباغم هننئیه كرلهعطق نالوا ||
 ىلا قلا اهنئیه ريغ ىلع ضرالا نم ةعطق یهو ةببط ةعشق اولزت لاقب هدننزو

 ةولصلا هبلع و انب ىلع سايلا ردعضوم رب هدنب رق قشمد ( بلک عاقب ) اینج |
 نب سایلا هروک هننای هدراصب كفلوم رد هدنآ یرادقم كنب راترضح مالسلاو

 بولوا لسم هنم وق كيلعب رد نارع نب نوراه نب راربع نب صاح نب نیسای"
 ج يح بود ناب بىاب د هاو زد هل بام نرو خلا

 اغ رخل هک هتن یدلوا E قرشو یواسو 9« یکلمو
 هقشب دوخاپ ردبلاغ قلوا یماقم دما نا هداروب سپ رد هنوکوب ید مالسلا
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 ۱ کە یدا یردار كنهسک مان سوح هکردیعسا كلمر ند هدنک كولم هدننزو

 | لحر لاقب روند هبسک لوزهمو فیحم ( عضبالا ) یدنلوا رک ذ هدنباب نیس
 | هعضبتسا لاق رد هتسانعم كمندبا هیامرس یلامرب ( عاضبتسالا ) لوزهم يا عضبا

 | ح2ا یدنلوارکذ هکرد هنسسانعم عصبت هدننزو لعفت ( عضبتلا ) ةعانب هلعجاا
 | هدننزو لاعفنا ( عاضبنالا ( عصبت ىا قرعلا عضب لاقب ردفلوا هللا همجحم نالوا

 | رب هدننزو لاعتفا ( عاضتبالا ) عطقنا اذا یفلا عضبلا لاقب رد هنسانعم كسك
 كنيعو ىعف كلاب ( عبلا ) نيب اذا *یشلا عضتبا لاقب ردهنسانعم قلوا وللب هنسن

 | اعب ءالاعب لاق ردهنسانعم كکود قوج قوجو لوب لو یس هلوقموص هلدیدشت
 [ .هتسانعم قمردغای هلا هغلامم AE دولدو ةرثكو هعس یف هبصاذا لوالا بابلا نم

 | باحصم ( عاعبلا ) ناکع علا اذا ىناثلا بابلا نم اعب باصسلا عب لاش ردلمعتسم
 ۱ روند هنتلغن روععد یتیدلوا لماح كد ولب و رد هنسانعم زاهح و عاتم هدشنزو

 | شمشود بوابکود ینوک تراغو رطلا نم لسقت یا عاعب باعسلا ىف لاقي
 | هعاعر هيلع قلا لاش زدلمعتسم هنسانعم تاذو سشنو روند هبابساو عاتم

 ۱ هعاعب باصسلا قلا لاش روشد هرومعب یی دلوا لا كباح»و 4 بش یا

 | قمردغای رومغی رفاویق هریرب دولب رولوا ردصم یک عاعبو رطلانم هیفام لکیا
 | هلعیر هلص كناب ( فعبلا ) ناکع حلا اذا عاعبو اعب باصسلا عب لاقب رد هنس انعم

 هدحاتن لوا هدعس ر هدنن زورفز بر روند هنکشوک هود نالوا دلوتم هدننش عبه

 كيوص هدننزو دف دف ( عبعبلا ) روند هناغوط هدحاتت تقو رخآ عبهو هناغوط
 بابشلا عمعب و ردهباکح ندننوص كنا ی ردی هدنق و یمب دقح ندنعفومو ندنف رظ

 ( ةعبعبلا ) هلوا ىا بابشلا عبعب ىف هلعف لاق رونید هنلوا كنم اکنه قلناوح

 | هد ود یک یس هفجقج نم رکد دا ص هک رد هب اکح ند رلتوص عب هدننزو هل رز

 | زوس هجد را یریرب زبت زیتو ردهباکح ندنرل دایرف كرلاقجوج كچوکو ندکعوا

 | هدن الماعم روند هرل هسک دروکوز كب ( ةعباعبلا ) فحزلا نم رفاذا لجرلا عبعب
 | كفاقو تناب ( عقبلا ) كيلاعص ىا ةعباعب مه لاقب هانب هنبرلاغ وغو هنبرل هطاعش
 | هدنعق باود قلب هک هتن رونید هغل هج الآ نالوا هدنسنح بالکو رویط هلیصف

 | لاقبو باودلاف قلبلاك وهو عبارلا بابلانم اعقب بلکلاو رتاطلا عقب لاقب ردنالوا
 | هلکن [هکایوکردلمعتسم هنس انعم كلبا افتکا هللا هنسن هحزآو قلبیا عقب هیق
 | هک اب وک ردامعتسم هنس انعم قوا یاخ ریو ینتک | اذا هب عقب لاقب رونل هحالآ
 رولوا رهاظ یل هحالآ تبسن هنفا رطا دوخای یضایو داوس كنغاربط هلیببس ولخ

 .هلغم ارصص وص اجعاج هنبرزوا كمدآ نکحوصو ثلخادا هنم ضرالا تعقب لاقي
 بوم و نیم



 حسن میت

RE 1الحر نو شعو ةعضب سپ رونلوا لامعتسا زساه و لاه  

 هک رلیدید راضعب و زفلوا لامعتتسا سکعلا ىلع روند ةاما نو متعو عسبو |
 ریغ هسیا هعطق رد هنسانعم هعطق ارز ردههم هکلب رداکد نیعمو دودعم عنعب ۱

 هدتغل شعب رد دوام ندنسانعم عطق هداموب ه رزوا ینابب كحراش رد هدودح ۱

 هک هتن رلیدلیا لامعتسا یخد ه دنفوفام رانمهب و رلیدلیا دیدح هدنتحام كنءرمشع ||

 دراو هدنن دح [ ةحرد نی رشعو عشب دحاولا ةولص لنعفت ةعاجلا ةولص ] ||
 هلغل وا لوأم هللا ع ون هبعش هدنفیدح [ ةبعش ن وعبسو ةعضب ناعالاو ] یدلوا ||
 هدنلوق سما ىلا وا عستلا ىلا تالثلا نيبام كفل مو ردشلوا د راو هلاه عضب |
 رک دن كددع هدقدلوا فوذح زبع یننأت ه دنلوق ةعب را ىلا بولوا رکذم دیدم |

 هلب مك البلقو صف كلاب ( ةعضبلا ) یهتنا ردن وحا هبا هنب زاوح كشاتو

 عاضب و هدننزو بنع رولک عضب یغیص عجو عضب یسنح ممج روند هنسهکت تا |

 هرتشبن هدننزو ربنم ( عضعبلا ) یک تار ر ولک تاعضبو یک یاعع رولک ]"
 یناو ب ولیسک یسپ رد ندنعاونا یب راي شاب ( ةعضابلا ) روئلوا قالطا ۳
 ةصش لاق رونلوا قالطا هغراپ نایلوا ىنالبس نکل بوفح یناف هلغل راب هجفيغخ |

 نمک هوم و لیسنال اهنا الا یمدنو افیفخ اغش علا قشتو دلج لا عطقت یلایهو ةعضاب |

 هود ( عنمابلا ) رونلوا قالطا هنکولب'رب شلربآ ندب روس لوق ىلع هنسپ روس |

 ندبا بلجو لج ینرلتعاضب و هبامرس كنقلخ هلیبق لوق ىلع روند هشلالد
 "یا عباضب لح نم وهوا رودلا ق لالدلاک وهو عضاب لحر لاق رونید هیسک |

 یا عضاب فیس لاب هلناصف ردهعضب یعجج رونلوا قالطا هملق نیکسکو اهبنج و |
 رب هدنع رح لوقیلع ردعفاو هدنع رحم لحاس هکر دبدآ تعضوم رب عضابو عاطق ۱

 عطاق یفلزسوص روشلوا قالطا هب وص راوکشوخ و مماهو ردیعسا كنه رب رح ۱۳

 رونلوا قالطا هبهطآ هدننزورپما ( عیضبلا ) مضاه یا عضاب ءام لاقب نوهیدلوا |

 ندندب عیسبو ردیعسا نالرب یرغوط هنفرط نم ندهدحو هنس انعم ا یر ۱
 لاقب رونید هب وص راوشوخو مضاهو ردیآ تغاطرب و رونلوا قالطا هر ناقا
 هلم ناب رولک مب یعجج هنسانعم كب رش روند هغترواو ريغ یا عیضب ءام
 هکدب هحرار هلا رلود راس هکرونبد هرهود لوش هدننزو هنیفس ( ةعيضبلا )

 هرلندیک هنبلج هریخذای عاتم هکردشلنا نایب هلبا هقبلع حراش هل رتوک بوثلآ
 هدننزو ریز ( عیب ) ردقح هلوا رلهود شوب نالیسشوق نوجا كقلکوب هریخذ
 بناج كلم یرلکدید راج نیمرطا نیو ردیدآ لبحر دوخای عضومر هدماش

 رولوا روسکم اضعبو هدننزو همام ( هعاضب رثب ) ردپعا مصومر هدنراسپ
 هبا ( فضا ) رد رادقم عارذ ملا یرطق كنب نعآ هک رد یا ويقر هد هني



 ر وا فآرفآ متمب لاقب ودان هام . كلی ماجبو اه اهحورت اذا
 | رولوا مزال هنسانعم قلوا نیبمو هنییاذا مالکلاب هعضب لاق ردهنسانعم كلا نایب

 | بونلپ وط بوبقآ ندنرابید كرلكپ رک یشای زوکو نیب اذا مالکلا عضب لاقب .
 | هب وصو ضیشالو رعشلاق راصاذا عمدلا عضب لاقي ردلمعتسم هنس انعم قمروط

 لاقب رد هنسانعم كمسکیهنسنرب یخدوب ( عیضبتلا ) رکذیساک ردهنسانعم یتماق
 ۱ كلا عاج هدنن زو لاتق ( عاضبلاو ) هدنزو هلعافم ( ةعضابملا ) هعطقاذا هعضب
 | هلرمسک كنهنمه ( عاضبالا ) اهعماجاذا اعاضبو ةعضابم اهعضاب لاقی رد هنسانعم |
 لاقب ردهتسانعم كما جی وزتو هل هندیاذآ مالکلا هعضبا لاق ردهتسانعم كما نایب "

 | اذا *یفلا عضبا لاقب ردهنسانعم كلا هبامرس ییهنسنرب و اهجوزاذا ةآ لا عضبا
 | باوح هلاوسو هاورا اذا انالف ءالا مضبا لاقب ردهنسانعم قمردناقو هعاضب هلعج

 قاش نایب یزوسر و هافشاذا ةلئسلا نع هعضبا لاقب رد هنسانعم كمرب و یناش

 دوعف ( عوضبلا ) ابفاش انا هني اذا مالکلا عضبا لاقی/ ردهنسانعم قلف نایب هلی
 هبهف اذا تلاثلا بابلا نم ًاعوضب مالکلا عضب لاش ردهنسانعم كلا رهف هدننزو
 دوخای تلالم ندنآ هنورد هلکم الا لاثتما کا بودنا ما هللا هنسنر همدآر و

 e "یشب هنها اذا هنم تعصب لوقت ردهنسانعم قلوا ضراع یتلاح قعاصوا

 تعصب لوقت رد هنسانعم قعاق ی خب لحق كناب عاضبو عوضبو هنم كاحدف

 ردهنسانعم عاجج هلی كلاب ( عضبلا ) تی ور یا اعاضبو اعوضبو اعضب *الا نم

 یصخهو ] ةشياع ثیدح هنمو" ةياهنلا قو حراشلا لاق رونید هحرف سفن دوخاپ |

 اهجوزت ناکو مالسلا هيلع یثلل هلق ءاهلاو حاکن لک نمیا [ عضب لک نم یب ر

 عنعب و ج رفلاو عام لاو حاکنلا دفع ىلع قلطی عضبلاو هاسن نيب نم اركب
 | هنسانعم قالطو نوجیدلوا عاج و حرف بس رونلوا قالطا هنن رهم بنوناخ

 ردبدآ عضوم رب عضبو رول وا دص هلکلک هنهانعم انعم حاکن دقعو ردلهتس#

 | عضب یضم لاقب رونلوا قالطا هکو لب رب ندهصک هلیحفو یرسک كناب ( عضبلا )
 ۱ هج راو هشب ندحوا لوق ىلع هحراو هزوقط ندددع جواو هشاط یا لبللانم

 هددع یدب عصب دوحای ردق ه زوغط ندنرد دوخاپ ردق ه درد ندر یار یلبعو

 نورشعو عضب سپ فلوا لامعتسا عصب هسلیا زواج یبهرمشع نو رونلوا قالطا
 نورشعو عیب سپ ر والوا لامعتسا ید هدنفوفام كنهرشع ضعبلا دنعو رعد

 | روا رکذ o EEE ماماو رده كعد
 ۱ فلاو عضب و ةئامو عضب سب نوا رکذ ید هدهنوا ندنآو ردق هج راو هنیعست

 ۱ هکیدید یوغللا ىلع نب دجسم بقلم هلا نامربمو روند فيلو ةئام هکلب نغد

 ۱ هد لاممتسا .هدننه نیتدقع هج او هب , یرکی ندر نواو هنوا ند رب عضب
 یوم سم حب ی س



۱۸۷ 

 بک ندننوشخو نعبق هلترارم یمعط هکرونید هماعط لوش هدننزو فتک

 هبف هب رکیا عشب ماعط لاقب یک یمعط علبلها هلوا هزمدب و ریکولکو هب رک هلغلوا
 لامعتسا كاوسمو لالخ الصا هک روللوا قالطا هبسک لوشو :رامو قوفح

 خر هب رکلا یا عشب لحر لاقب هلوا شوخانو هرک یسهحار كنب نغآ هلکمالتا
 یوخدب و ر ونبد هبهسک ندا لکا ماعط ولنعاشب امادو كاتسیالو لاال هخ |
 . نيكرج زسقشقاب یفلخو قلا *یسلا یا عشب لحر لاش روئلوا قالطا هبسک |

 روتلوا قالطا هوسک سفنلا ثیبخو ممد یا عشب لحر لاقب رونلوا قالطا هیسک ||

 ' روئلوا قالطا هیسک ضبقنمو سوبعور شرثو سفنلا ثیبخ یا عشب لحر لاقب |

 ( ةعاشبلا ) رساب سباع یا عشب لحر لاش هلوا رلوک پویشیا یزوب الصا |
 ماعطلا عشب لاقب ردهنسانعم قوا عشب ماعط هلنیتصف ( عشبلاو ) هدننزو هعاضف |

  ردلمعتسم هنسانعم كلکراط هب وص هردواعشب راصاذا عبارلا بابلانم اعشب و ةعاشپ |

 عشبرارف هدنفارطا هلفلوا نفشاط ند هردوص هالاب قیاضت اذا یداولا عشب لاق |
 ردلمعتسم هنسانعم قلاق ندنردق بولوا قاط قاط هد هدام ر هسکر و رولوا

 قوج یوکود هدننزو هحرف ( ةعشبلا ) اعرذ هب قاض اذا مالاب نالف عشب لاق |
 عنصت ( مشت ) نالا ةربثک یا ةعشب ةبشخ لاقب روئلوا قالطا هحاغاو ههتخ ||
 ولتعاشب ییهنسنرب ( عاشبتسالا ) ردیدآ هدلب رب هدنرايد یس هلیبق مهف هدننزو ||

 یصف كناب ( عصبلا ) اهشب هدعاذا هعشنتسا لاقب ردهنسانعم كملا دع همدي |
 هعجاذا ثلاثلا بابلا نم اعصب هعسب لاقب رد هنسانعم كل عج هلّئوکس كداصو
 تكحهجا لوش عصب و لاس اذا هربغو ءاملا عصب لاقب ردهنسانعم كلا نالپسو

 هبابسو هلوا هدهترک قجهبلوا ذفانوص ندنآ نامه هکرونبد هنقرخوص قحهراطو
 رونید هبسک قجا هدننزو عجبا ( عصبالا ) رونبد هنغلارا كفمر هنروا هلا
 عصب نکل یدنلوا رکذ هدنسهدام عتب هکهتن ردعابنا هنظفل نوعچا ( نوعصبا )

 ند هک هلب رسک كلاب ( عصبلا ) ردبسنا قلوا ديك ات هلفلوا هنس انعم مچ |
 كعيصب هلي كناب ( عصبلا ) عضب ىا لیللا نم عصب یضم لاقب روند هرادقمر |

 رگذ هکرولوا عج ندنظفل عصبو رونید هرت ناقج بوزیص ندندب هکردیعج |

 قمفجبوزبصرت هجزآ هجزآ ندنرابید كرلایق هدننزو لعفت ( عصبتلا ) یدنلواپ
 هدنوب لوقیلع رعشلا لوصانم الیلق الیلق عبناذا قرعلا عصبت لاقب رد هنسانعم _

 كسک لینوکس هلداضو یصق كناب ( عضبلا ) ردقلوا هللا همجعم دانم نالوا باوص _

 لاق رد هتسانعم قمرایو هعطقاذا ثلاثلا بابلا نم اعضب هعضب لاقب ردهنسانعم

 جوزنو هعطق اذا معلا عضب لاقب ردهنسانعم قلمراب هکت هکت یاو هقشاذا هعضو

 ةأرملا عضب لاقب رولوا كلام هنجرف ىنعب هنعنعب كنوناخ هکردلمعتسم هنسانعم
 ۳۷ : ك
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 قوا ) هاب ايب بر اذا اصعلاب تالف عقرب لاقب ردلمعتسم هنسانعم قمروا

 ةعقربم ةاش لاقب هلوا ضایب یشاب هک روئلوا قالطا هئوبق لوش هدننزو هجرحدم
 لوشنالوا هدنسههبح كنم تآ هلیس هين لعاف سا( 2 ةعقربلا )سا رلا !اضیبلا ىا
 كشر زوک نکل بویلیا هططاحا ین ۳ هک رونلوا قالطا ههرق

 ةرف سرفلا هجو ق لاق رونوا ریبعت ول هج هنآ لوا هلوا شللق هايس یسهروچ
 رودوب هدننزو ذقنق ( مکربلا ) داوسیف رظنب هنا ريغ ههحو عیج ةذخآ یا ةعقربم
 هکر روند هنسبر وای هود لوشو ریصق یا مک رب لحر لاقي رونید هب یا

 شضرالالا هتبقر لصتالیا عک رب لیصف لاقي هلوا ریشلیوهرب یلوبندنغل هصق زونه

 قلاج هر و هعطقاذا هعکر ب لاقب رد هنس انعم تین دا هح رحد ) ةعکر بلا ۱

 تعشودهرزوایرل رب دبوقلاق هرژواقایاتردتآو هعرصاذا هعکرب لاقي رد هنس انعم

 جرحدن( عك ربتلا )هينبكرىلع هطقسو عبراىلع ماق اذا سرفلامکربلاقب ردهنسانعم

 هدننزوعوف ر (عوکربلا)مقو اذا لحرلامکربت لاقب ردهنسانعم كعشود بولیقبهدننزو

 یاز ( ةعازبلا ) دیدش یآ عوک رب عوج لاقب رونید هغلجآ كب هک ردبف دارمو
 قلوا ولتح الم ولتسایک ولتف ارظ نالغوا هزات هدنن زو هعار هلا همعجم

 ةمارب مالغلا عرب لاقب ردن دنفصو ثادحا هروک هنناب كحراش رد هنس انعم
 ردفصو هدنن زو ريما ( عیزبلا ) اسيك احلم افیرظ راص اذا سماخلا بابلا نم
 هلسان بویلبا باجح الصاو رد هعیزب یوم رونبد هنالغوا دیشرو جامو فیرظ

 ناک اذا عب رب مالغ لاش روثل وا قالطا هن الغوا نالوا ردبا ماکت اپ عمیب

 رونلوا ق الطا هن رلغوا هربح و تسح قشارب 4شنا رهو یصسب الو ملکتب

 مب زو ف وکلا عبز ران دیم انتسا من زیو قبل فیفخ ئا عیب مالغ لاق

 ردرلثدحم عنب ماتو نجرلا دبع نب عیزبو راطلا میز و یو نکا عمر و یضصلا

 روند هنالغوا قذاحو تسح قش ار هشیاره یندو هدننزو بارغ ( عازا )

 ق٤ وق ولتسایکو ولتحالمو ولتفارظ نالغوا یغدو هدننزو لعفت ( ع زبتلا )

 هما( دعا ) ردندنمالعاناوسذورد دآ قاموقر هدندروب دعس ولن هدننزو رهوح ۱

 ( عشبلا ) ردیدآ هدلب رب هدنش تلح هلا | چم ردهدزن ابز هد هل رسک كلاب هدننزو |
 جم سحر

 | جز ( عقربلا ) تعق تعقربتف اهعق رب لاق رد هثسانعم كفل وچ هدننزو جرحدت

 1 یکلوا ر ىلعو یج درد لوقgلع یجع د هدننزو دقنق ( مقربلاو ) هدنن زو

 1 (ذعقربلا ( ردهکرب رب هدنف رطتسوا تكماش هدننزو دقنف (عقرب هکر )ر دیبا كکلف

 | لوفلع تكفلوک بوب وب هنتفو رمشو عزب ینعع مالغلا عزبت لاق رد هتسانعم
 ۱ ناملخو فوځ هسا نکل بویلو تروص زونه هچرک دوخاب قع وق هنتفو رش
 ( ع زو ) مقبالو دعراوا جاهوا متافت اذا رمشلا عزبت لاقب ردهنسانعم كمرپ و

۰ ۰ .“ ۰ 2 | 
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 (عانر) قلا *هسلا اذکو فاج مخ جوها یا عشرب و عاشرب لجر لاقب رونید
 (ذعاربلا)رارراوص راوط ندنا هکردیدآ وصرب هدنشب هماع ها انهد هلرسک كناپ
 هدئاصوا یسهلوقم تعا و ع مدآ ر هدننزو دوعف ( عوربلاو ) هدننزو هحاس

 ما هدفصوره ېک تلیسف و لاج لوقیع قلوا دنلبرس و قئاف هنلاثما و باععا
 بابلا نم اعوربو ةعارب عرو عربو لحرلا عرب لاقب رد هنتسانعم قلوا لماکو ||

 عورولاجو ةلیصف لكى ف موا هریغ و علاق هباععا قافاذا لوالاو عبارلاوسماخا |
 (عرابلا ) هبلغ اذا لوالا بابلانم اعورب هبحاص عرب لاقب ردهنسانعم قملوا بلاغ

 لافب رونلوا قالطا هبهنسن لزوک عراب و ردهعراب ینّوم ردفصو ندلوا یانعم |
 4 اذه لاقب رونلوا قالطا هبهنسن یریا تیاغب ( عربالا ) لی یا عراب سا |

 ةقناف هدتسایکو لقع و هدنحالم و نیح هليصف كناب ( ةعيربلا ) ما یا هنم ۱
 ( عربلا ) لفعلاو لاجبا ةقئاغلا یا ةعيرب اما لاقب رونید هنوئاخ نالوا لاثمالا

 هدنع هدننزو هرم ( هغر ) ردیدآ نصح رب ندنلاعا رامذ هدنع هدننزو عرف ۱ ۱

 كباب ( عور ) ردیدآ كغاط رب هدهماجن هدننزو فزا (.عرب ) زددآ هیحات رب |

 دیبع و ردلکدزاچ یرسک كلاب ردهییاصع هکرد قش هاو تن هدننزو لورح هلیضف

 لدنج هدنسهبوجه رب رج یتیم اکا ردیعما یسهقا كنابوچ مان یریغلا نیصح نب
 یساطعا هننرزوا مدآرب هدنزو لعفت مر ) ردشلیا قالطا عورب هبىعارلا نإ
 | زاهظا هلکنآ هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم كلبا ناسحا هیطع نایلوا بحاو

 ( ع ربتنلا ) هيلع بجالاع لضفت اذا اطعلاب نالف" عربت لاب رولوا شعا تعارب |
 اعربثم هلعف لا رونلوا قالطا همدآ هلفا هک ردیفدام و هدننزو عوطتم
 (عوقربلاو) هدننزو بدنح ( عقربلاو ) هدننزو ذفنق هلفاق ( عقربلا ) اعوطتم یا

 ید كياود شعب روند هب هح یرلفدنئوط هننرلزو كناوسن هدننزو روغصع

 هکردیعسا افت هنوکرب هدننزو ذغنق عقرب و راراپب هنیرازوب نوجا هباج ندکتیس
 یرلشاب كنف رح ءاب شلزای هلطخ ثلث یشاب ییا راراصاب هنبراقلیوا لزبیسف هود
 یکی رح ءاه 3 او بولوا ولهدیشک هجوزوا یکیسهدیشک ءاب و يک

 ریون مقر و أ : ا ردوب یتروص هکرولوا لکش کیا رودم |
 ٠ صوصخح هرو تقو هکر دبعسا تنیس نالبرغاچ هغلعاص و رددآوصر هدندروب

 هدنن زوروفصع عوقر و رکذیساک ردهنسانعم عقرب نالواهدننزو دوا ردقالطا

 | یا عوقر عوح لاق روند هغلحآ دی دش رشک هلو قو یف اردانو"

 كله هدننزو هحرحد ( ةعقربلا ) ردهیانعم وب هد هللا هیت یاپ هکهتن دیش
 رردما هبانک ندقلن وأم هلباهیخ ٌهعقر و اهایا عتربلا سبلا اذا اهعقرب لقب رد هنسانعم

 هلکنکد هنغلارا یرلقلوق ام هعقر و انویأمراصیا هتیب عقرب نالف نی
 سس سس سس سن سس سس سس سس
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 مقلو هلذخو هب عظف اذا نالغب نالف عدبا لاقب ردلمعتس» هنسانعم قلق لوذح و |
 تعدالاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا لطاب و وغل لبلد و تجح كمدار و هنجاح ۱

 فارتعا یتغیدلوا فاو یساننو رکش كمدآ رب هنناسحا تكنسحم و تلطب اذا هتجح
 ردندنسانعملالک نانلوارکذ ردلمعتسم هئسانعم كلا ان و رکش ههحاولاب كرءدیا
 هرکش نابافرتعم هبلا هناسحایلبع هرکش اذاقصوب هدصقو یرکشب هر عدبا لوقت

 لطبا اذا لوهصلا ىلع هلیلد عدا لاقب ردلمعتسم هنسانعم لاطبا و هناسحاب بال
 لاق ردلمعتسم هنسانعقلاق ندنلو هلغلوا كاله هدلوب هاد ییدن.كمدآ رب و

 هتعدب یدآرب ( عیدبتلا ) هباعطقنم قبو هباکر تبطع اذا لوهممایلع نالفب عدا
 یهنسن رب ( عادبتسالا ) ةعدبلا ىلا هبست اذا هعدب لاقب رد هنسانعم كلیا تبسث
 هدننزو لعفت ( عدبتلا ) اعيد هدع اذا هعدبتسا لاقب رد هتسانعم كليا دع عیدب
 لوح اذا نالف عدبت لاقب ردهنسانعم قلوا تعدب لها نکیا تنس لها هسک رب

 هنم هذخا لاش روند هبوقروق هلیحصف كنهمحم لاذ و كناب ( عذبلا ) اعدتبم
 لاقب روند هیسک شقروق هلغل دوفروق ندهنسن"رب ( عوذبلا ) عذغلا یا عذبلا
 هل رسک كنه نم ( عادالاو ) هدننزو عنم ( عذبلا ) عزرفم روعذمیا عودبءوه

 | عذمو هعررفا اذا هعذباو ثلاثلا بابلانم اعذب هعذب لاق رد هنسانعم قغفروق
 اذا با عذب لاق ردهن انعم قغ المط بوردزص ییوص یلوقم بوکو یتسذ

 | ردنداسا هدننزو ریما ( عیذب ) رونید عذب هدهیلمطنابلطبوزص لوا و ءاملا رطق

 . ردشملا تیاور ندنآ یرایوحلا یبا ن دجا ردندح یاسارخ عید نب جک
 إ كلادو كناب ( ةعدربلا ) ردبعسا لحر ر هدننزو ذغنق هللا هثلثم یا ( عقرب )

 | هعدرتو راراپندهک و ندلوچراروق هننلآ كلربا و كنالاب هکرونید هبیلکت هلیحف
 | یلعربسا هکردیبرعم یسراف ناد هدر ندیدآ هدلب رب هدنتنان كنسهکلوا ناصبرذآ
 ۱ عضو هباروا بول آریسارفاو یتق بودبا ازغ هتععرب یر ندسرف ناهاش ردکید
 | یې نب دج ںدارعش رد هدزنابز هدهلا ھمجعم لاذ یدیششوا قالطا هلکایا
 | هلا همجعم لاذ ( ةعذربلا ) ردنداروا یعدربلا دجا نن یکم ندنبثدح و یعدربلا

 ٠آ رلئدحم ےن هدنناونع یعذر ردیستلکت نالا هکردیقدام و هدد زو هعدر

 ٠ هدناجبرذآو هلوالهسهن و تشردهن هکروند هطرالوش هعذر و ردرلگوسم هنلع

 | هدننزو رفعح ( عذر ) ردرفکا ندنماجنا یلامها یدنلوا رکذ هکردذآ هدلب رب

 (  عاذنربالا ) ردندارعش و ندنراپزاغ دحاو ندنسهلیبقسوا ردییاح هکرددیز نا
 اذا سالا عذن ربا لاش رد هنسانعم قفرضاح بوئلقار هشيا رب هدننزو عافن رفا

 | هدنزو جرز ( عشربلاو ) هدننزو ساطرق هلا هم نیش ( عاشربلا ) هلدعتسا

 همدایوخدب و رونید هیسک قجا زسقشقاپ و قلصت نوزوا بوب و یرا یدوحو
 7-۳ 7, )ح)چ»ح »»»سسسسسپسسپسسس»»»»»پب» ب۰.

 نود

1 



۱۸۳ 

3 

1 

 ۱ نادا عدو مرام و تک ام "یا [ لسرلا نم طب تک ام لق ] یلاعت

 | ردشكوا ثادحا یی هدننس ناسا عون ی عدب لحر لاقب رونید هیسک
 ردئدح هلقلنغلوط ه دای ز ندند تداع هک ای وک رولا قالطا هند نوغلوط هنناو
 | تیاف هدفاصوا یسهلوقم تفارشو تعاحشو عو هىلتم ىا عدي ندب لاقي

 | هلا روکذم فصو ندنعاونا و سانجا هکایوک رونلوا قالطا همدآ غلاب هبهجرد
 | اعاعثوا ام اع ناک اذا كلذ و “ىئ لک یف ةياغ یا عدب لحر لاقب ردئدح و عطقنم

 یعجردهعدب تؤم هدننزو قنع رواک عدو عادا یرلعجكنطفل عدب و افرشوا
 هدنزو همو۶ ( ةعودبلاو ( هدا زو همارک ( ةعادبلا ) هدننزو بثع ردعدب

 هعادب لح رلاو "یشلا عد لاش ردهنسانعم قلوا عدب هسک رب دوخاپ هن رب

 هدنند لاک الا دعب هیرسک كلاب ( ةعدبلا ) اعدب ناك اذا سماخلا بابلانم ةعودو
 ندنرلتضح سو هيلع هللالص مرکا ین لوقیع رونلواقالطا 4هذسن نالواثداح
 بنع رولک عد یعجج روئلوا قالطا هلاعا و ءاوها نالوا ثداح هدد هرکص

 هکروند هثبش نالوا ثداح ردسا ندعادتبا هعدب هروک هننای كحراش هدننزو
 لایعتسابلاغ هدهدایز دوخای ناصقت نالواثداح هدنیدما هدعب رولوافلاخحم هنعوت

 لصا ر هدنعیرش هنساح ۲ ثعد یر ردهنوک ییا و نکل یدلوا

 | كنهفیلخ هلواشابا اضتفاتصمهلغلوارادم هنعفد كنهدسغم و .دوخاب هلوا دهاش
 . هللباقم رلرید یخد هحابم تعدب و یده تعدب هکوب و یک ییاصحا ندسان طالخا

 ىلا رارمض نب ثراح ) ۳ ) روئلوا قالطا هئي تعدب و لالص تعدب
 یدنلوا رکذ یسهقالع رد هنسانعم كمروع“ هلنیتعف ( عدبلا ) ردپسا كنسرف
 یهنسن رب هدننزو عنم ( عدبلا ) نعس اذا عبارلا بابلانم اعد لحرلا عب لاقي

 ندیکیو هأشنا اذاثلاثلا بابلانم اعد ىلا عدن لاقب ردهنسانعم كما ادب ندیکی
 اهطبنتسا اذا ةيكرلا عدب لاش !ردلمعتسم هنسانعم قمرقج وص بوزاف ويق
 هعدم ینعع هعدتنا لاق ردهنسانعم كلبا ادب هنسنرب ندیکی ید و ( عادتالا )
 | كلی عارتخا هنسن رب زسلاثم و هنو ىد وب هلرسک كنه ( عادالا )
 عید رعش رب نایلوا یربظن و قبس رعاش و هادا اذا ؟یثلا عدبا لاقب ردهنسانعم

 كن ییعی هلحارو عیدبلاب یا اذا رعاشلا عدنا لاق ردلمعتسم هنسانعم كايا مظن

 قملاق هدنامرد قرهلواقسغآ دوخای قمسغآ لوفلع قلاف هدلو بوایروب یراوط

 | ردشلوا هثدحم ةقا رب هلیعاطقنا ندربس نالوا ینداع هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم
 | حراش علظبالا عادبالا نوکیالوا تعلظوا تبطع و تلك اذا ةلحارلاتعدبا لاقب

 مدآ رب عادباو یهتنا ردتغل هد هلیئرابع بک ارلاب عدنا هلیسهش لوهح هکرد
 ۱ راوخ سالا نيب یآ هلکمانیا اور یتنجاح نکیا ا ناسحا ندهسک رب



 اماع اهمج مو ابنئارحعباو اهکیاذا ةعارزلابضرالا عخب لاقب ردلمعتسم هر
 هلق دصت هک ردلمعتسم هنس انعم كلنا قیدصت یربخ یکی دلیوس كمدآ رو |

 ( عیدبلا ) رولوا غلاباک (ییاهن كد هکر درمط رب لزا نداغق عا لصا ارز رولوا ۰
 ثادحاو ءاشنا نکیغو یلاثمو هنومن ییهنسن رب هکر دهنسانعم عدتبم هدننزو عی |

 زتسلاثم ردلوعفم مسا هکرد هنسانعم عدتبمو ینسحلا هللا ؛اسانم وهو ردناذ ندبا |

 هبیا ل وشو عدنبم یا عیدب ما لاقب رونید هبهنسن شوا عارتخا زسهنومنو |
 ندیکی بولی ز و هلغمالوا ییحالص هغل وا بیا نکل بونلشب هکلکوب هک روند
 | ثکنف البح نکی ملو هلتف "یدتبا اذا عیدب لبح لاقب هلوا شلکوب هرکصندکدلریکا

 شیدا هنمو دیدج یا عیدب قز لاق زونید"همولط ییو هلق دیعا م لږ م
 دیدح یبهمایت ضرا هدنیدحوب [ هرخآ ولح هلوا ولح لسعلا عیدبک همای نا ] .

 رولک عدب يج ر وند همدآ زوم” عید و رولوا دساف هتبلا هدقد روط رادقم رب 8

 میظع یارس رب یسهدرک انب هفیلخ لکوتم هدنسهبصق یار نم رمو هلبعت كناب

 اکاو ردراو رلقل امرخ هدئرزوا هک ردیسا وصرب هدنب رف یرقلا یداوو زدیم ۱

 | مان یم هدماش هدنن زو هنیفس ( هعیدب ) هلا هیت یاب ر وند ید عیدب .

 یمیک او غلبو هصلخا اذا هصصت هل عخب لاقب ردلمعتسم هنس انعم كلما حصنودنپ |

 | هغلابم اقلطم هدعب بولوا عوضوم هبانعموب هداموب عاخلا غلب تح اه ذ یف

 لا رد هنسانعم كلبا را رقا ییقح ب ودیا عضاونو عوضح هسک ر ه دن ژ و

 بابلانماعوخب و ةعاخب عخب لاقب اک هلنضخو هلرقا اذا ثلاثلا بابلانم اعوضم هل
 لوزتبولیکحیرب ندنکیک نوی هکردرمطرب هدهقراهدننزو باک (عانح اا )میارلا |

 هکردشل یا نایهلا كيلبا نوزوا یرلکدندكيلباراقوقو كيلبا رادمو كيلبا قآ ینو ۱
 یهمم هنناهن كنهقرا ی وا رو هغامد یوا رب ر ولوا هدنحا كنکک هغر وکوا ۱

۱۸۲ 

 ۱ كليا تئارح بوروس هلصرح ییر ديب هنس رب بویم ردنلکید هنس رب ییالر

 بودنا هفلابم هدقلزغوب ییهعیذو هقدص اذا هربخ انالف عخم لاقب ردىا عطق یئزوس

 غلاب اذا ةاشلاب عخ لاقب رد هنسانعم كم ردشتب ردق هرمط ی رلکدید عانع یغاجع

 ۱ یاعت هلوق هنمو یدنلوا لام ما هلا ه روبم هقالع هدلاعفا نالوا هل .هحو

 | دوعق ( عوخلا ) مهمالسا ىلع اصرح اهیف اغلابم اهکلهم یا كسفن عخاب كلغلف

 یرشخز ردشلبا عزربیتسیکیا یرمشخزردب ریغ*لرمطیرباکدبدعاخم هلو ویوردیا

 طلغ یوق ةبقرلا مظع ف ی رجب وهو كفلوم هروک هنایب وب هکرید حراش رولوا

 دوس نکل نلوا رغم یدبآ لاب نالوا هدنحا اگر و راهرو هیدشت هنم و لط لاب

 نالوا ثداح ندیکب ینعن نالوا لوا هل هک كلاب ) عدبلا ( ردبدآ وص رب هدلبح

 هلوق هنمو ح راشلا لاق ثتدح لوا ییعب الوا ناک اذا عدب یش لاق روند هب هنس



۳۳۹ 

 ENE ETE E ا ءاعتب ERGE اک هاهچن ةلببقلا تاج ۱

 ندنسهدام حجج عجج هرکصندنسهاک لک نامه ردن مزال موقع بیرت ه رزوا زا

 ردطونم هکه دارا كسردبا رکذ هنوک هن ینرلرئاس ه دعب بودیا داربا یالوا وبسم |
 هن هدام حب یکویسم ندنس هدام عصب و « هرلیفاب ینالوا عوصم ندنسهدام عنك نکل

 رادلاو عسجا ر هقلا یبحا ندب ص ءارف ماماو رد راع كليا مدشن

 رد هر ژ وا ثیلاح ی الات اس عچچا رد شما هباکح هلسرامع ءایج

 ه وتس رد ناو ردشهروک اج یدک ون قجا ه دنراهلک عجو نبهچا نکل

 ا ردلوقوب نالوا ا و نت شبا رو ید ییلاح هدنظفل نيعجا

 نیسهجو ییرش ثیدح [ نوعجاو نيعجا اس ولج اولصف ] وبشا هیلع
 ندب وصنم زدقم ر : ظفل نیعچا مکینعا راضعب قح ردشغلوا تیاور هلن رویت

 ۳ ناق هدرلئاد ود هصاخ هارصف تن هثلثم یاو كاب ) مثبلا ( ردخانا رابثعا دک ات

 تی هلندی عودجو هدرلف واد ود رکاو رد هنسانعم قذوا ی رق كب ىع كنزا

 *ایلاو هلبنیینح نیمطش هداروب هلا هی نیغو هدح وم یاب روند خب هس ردنا

 | مداربو امهیف مدلارهظاذا عبارلا بابلانم اش هاتفش تعش لاقب ردطلغ یراهخست

 تبلقا ادا دنفش تعب لاق رد ه4هسانعم تود بولب رود یغاد ود نکراوک

 هک رونید هغاد ود لوش ( عن ابلا ) هتفش تبلقنا اذا مثب نالف لافیو كعضلا دنع
 هنلوا و له ام یک رامط ناف بوبالتچ ندنتدش هک هوش هلوا یزمرف هلیس هدایژ

 هدننزو رجا ( عنیالا ) رطقت داک یتح مدلا اه مس تناک اذا ةعئاب هفش ل اقب

 قادود یسلیوا بر هلا ند روند هن یشک یرهرق كب هرزوا روک ذم هحو یغادود

 هرگ ) ةعمملا ) هدنن زو ءارج رد اع ینوم ردل وبقم یسلوا رسا ردلکد راتعم

 ۱ نج باومو هقلخ یک یئاب هص رق هدنحوا ییعی هدنر هغلل كن اسل هدننززو

 | هدننزولیعفت ( عیشسلا )ةغئللا عضوی هنئا هل یهو ةعثب هنا قلاب رونیدهنا

 1 هایشعنب هيف رخاذا ح حرجا عشب لاش ردهنسانعمللتا روهظ رلناشید شید هدهراب

 لاق ۳ رک لينوكس كيجو یصف كناب ( مصلا ) هبف جرخت سورشلا
 هند راید سصم هدننزو درص ( عج ) هعطقاذا ثلاثلا بابلا نم اعجب فیسلاب هعجت

 لادو اِ ) عدلا ( رک بو الروك نتا زوف ردیدآ شوقر صوصخ

 1 هبعذح نالوا یولقم هک تن ند N زعم .لیسک ےلےلق هدننزو هح رحد هلنیتم 1 ٥#

 ۲ هدننزو عنم ) عضحلا ( هبع ۳۹3 فیسلاب هعطق اذا هعذخ لاش رد هنانعم و ید ۱ 1

 نالفعخلاقب ردلمعتسم هنسانعم كالا كالهولنف هلاهصغو مغ ییسشنیدنک هسکر

 ردلمعتسم هنسانعمقمزاق ییویقردف هصفحوصو اغاهلتقاذا ثلاثلا بابلانماعخ هسفن |(
 هلیهح و 4لامم ردا صولخ همدآربو اهم رهظ ىح اهرغجاذا هيكرلا عخم لاعب



۱۸۰ 

 ةأرما سپ زلوا فصو هناوسن هعماو سانلا عمانا لوقب نا اخا ةعناو منا لعر

 ج اب لب وح رد هنسانعم قلوا هععا هسمک ر هدنن زو

 ةعما راضاذا

 هدننزو بنع ( عتبلاو ) هلیئوکس كناتو ىرسك كناب ( عتبلا ) (۰ ءابلا لصف ۰)
 رونبد هنس هریش مزوا لوق ىلع ر وند هذ ییوق ولماوق نالوا ذاا ندلاب

 لمعلا ذي ىا عتبلاو عتبلا برش لاش رونید هرجن هلل سسک كلاب دوخ اي
 روند همدآ نوزوا هل رک كناب عتبو وا کل ابوآ بنعلا هل الس وهو | دتشلا

 , دیدشو كب یزپ كجنودو یبد كنوبب هلنیتعتف ( منبلا )لب وطیا عتب لجر لا
 عبارلا بابلا نم اعتب سرفلا عتب لاقب رد هنسانعم قلوا نوزوا نوب ق رهلوا
 یرلکا ناشواق هني ر یر و یرل رب قانبوا كند و اهز رغم ةءدش ۳۴ هفنع لاط اذا

 ٠ ديدش ناك اذا لح رلا عتب و دسجلا عتب لاقب رد هنسانعم قلوا مکحو ددشو یناق

 : رد و ار زرسقشناط یشیا 4سکر و لصاولاو لصافاا

 | ردفصو هدشننزو فتك ( عتبلا ) ینود عطق یا هیف ینماّوی۸ ماب نالف عتب لوقت

 سرف لاش ردهعتب یوم رونید هناوبح نوزوا ینو قرهلوا مکح کوک كنوب و
 قانبواو *ژا هکر ونبد همدآ و دل س لوشو اه ز رغء هدشس ۸ قنعلا لب وط یا عت

 : لصاوااو لصافلا لی دش یا عن لحرو دس لاق هل را دی دش و نم ی رو

 لاو "للتع یا عتبا غسر لاقب ر وند هوضع نوغلوط ه دشنزو عججا ( متال )

 هلی كناب رد عتب یعججو اعتب یوم رونید همدا دیدشو یوق یرارب قانب واو |
 اعوتب ضرالا ىف عتب لا رد هنسانعم قعشلفارا هدننزو دوعف ( عوتبلا )

 ( عابتنالا ) عطقنا اذا هنم عتب لاقب رد هنسانعم تسک و دعابن اذا ل والا بابلا نم
 كناب ( متبلا ) عطقنا اذا مبنا لاقي رد هنسانعم عالیقنا دوب ه دننزو لاعفا |
 رد دنسانعم كيا داضا ب واپ روک ذم دیش ی راکدبد مت لس و نا و یصف ى

 طیح دابع نا ( ةعتابلا ) هعنصو ه ذخگا اذا یناثلا بابلا نم اعتب ذیبنلا عتب لاقت
 یا یصح نکل بویلبا دیبفن هلا هبق وف یا یو یشا ندنمهو هدس هک مان

 دیک ات هنلنفل نوعججا هکردهلکرب ( نوعتا ) ردقوب یلاقحا یربغ ردهئاب هلا هثلثم
 نوعجا هلك موقلا ءاج لاق یک ن وعصباو نوعتکا ر ونلوا رکذآ اعابنا ن وحا

 عابلا هنظفل نوعجا هدیحوا كرلنوب نيعجال تاعابا نوعتبا نوعسبا نوع کا |

 نوعججا دوخاب هرزوا روکذم بیرت رارونلوا رکذ هدنبقع كنآ نامه هلفلبا
 لاش و ردفقوتم هک هدارا مدش یکی دلبا دار ردق و یرلسر > رگسژدنس هلک

 لاقب و رد هلیحف كنبناو ىم كلوا « و دن دنعوجج عتب 0 عنک عج ٠ هال نان

 1 لاعفتسا ) عاینسالاو ( هدننزو لعق ) عمأتلا ( رولوا فصو لوقلع ند هعما

 تست حسن سا تست سورس یا نت بیو سه سی

 سو دن

 بم ست تست



 فن ( دنقیلاو ) هدننزو سدن ( ظقیلا ) تاوص اذا ىلحلاو لافلا ظقیتسا
 ظاقبا یرلعجرونبد همدآ قنایوا ردرلفصو هدننزو نارکس ( ناظقبلاو ) هدننزو ||

 | یباتربو ییاععرب هلاعف( نالنقیلاوبا ) هدننزو یرکس روند یظقب هدننومرولک |
 ( ظاقبالاو ) هدننزو لیعفت ( ظیقیتلا ) ردیسهینک كنسق سورخو ردب رلهبنك
 دلدارص ههن یا هظقاو هظق لا رد هنسانعم قمردنایوا هل رسک كنهزمه

 ىلوالاو :رخ الاف هلدجلاو یلاعتو هناعس هنوعب سونابقوالا نم لوالا

 * ةزمهلا للصف # * نیعلا باب #

 دب زو ردیبقل كرعاشرب ندنس هلیبق نادمه هدننزو رییز هلبا هئلثما یا ( عیئاوذ)

 ثید> تیاور ندن رلترضح هنع هللایضر ىلع ماما ردیعبا عین دوخای عا نب
 ی دیا می ز و یصا ردن دسا یاسا هلا همش یاز ( عیزا ) ردشذا |

 كمد ۲ نالوا هر زوا كنا ف هلفلکت و لع هلی كرل ءرمه | ررکع ( عا عا) |

 یلصا رد باک ندنن وص كنهروسکوا حا حا هک هستن رد هباکح ندننوص
 كوست اذا ناك مالسلا هيلع وهو كاوسلا ثیدح ىف ءاجدقو هللا ءاه یدیا عه مه

 لب رطم ( ملو ًااو ) هدننزو نونج ( عول لا ) ًابقتب یا عوهتن هناک عا عا لاق |

 هدننزو لكفا ( علوالا ) نونجم ىا علوأمو عولأم وه لاش روند هیولد هدننزو
 كنز ( عمالا ) نونجلا ىا علوالا ه لاق رونید هکلولد ردسا ېک كنآو |
 هنراهزمهو هدننزو هعله ( ةعمالاو ) هدننزو عله هلبعف كن هد دشم ےمو یرسک ||

 r هکر وند همدا لطاع ندوبیدنو و دوخ دوخو لدهداس لوش ردتغل هلصف ۱

 لحرلاقب هلواردءا تیعبناکا نامه هسردبا یأرهن مکر ہ بویلوا تباث هرزوا دحاو |[
 حما هروک هننای كحراش "یشیلع تبثیال هبأر ىلع دحالک عباتب ناک اذا ةعماو عما |[
 قالطا هغواقلاط هعماو عماو ردنوح” ندنظغل هعم ىنا هعماو ندنظفل كعمینا یظفل ۳

 بهذمو نيدو یعدبنآ ريغ نم ماعطلا سانلا عبتمیا دعماو عماوه لاقي روتلوا |
 ناهرب لیصعالبو ةيورالو رکفالب هک رونید همدآ نالوا دلقم هرخآ یخد هدننهح |[

 بقجتا یا ةعماو عما نالف لاش ردنرابع ندهسک ندا عبا *ربغ ییبهذمو نيد

  ییتعنص دوخای ود م هیاشیا تعنص هن هلغمالوا ىس هصوصخم تعنصو هنید سانلا
 لاق روئلوا قالطا هدهمدآ نالوا ددرتم ندن ن ود مابب 7 ۸ هال هحوبا

 قالطا همدآ نالوا رد سائلا عمانا اگادو ةعنص ريغ ىف ددرتم یا ةعماو عما لحر

 لابقش هلوا ردیا تیعبو تیعم هسان اعتاد هلغمالوا مات لحر دوخ دوخ هک روئلوا
aw ۳ رد 



۱۷۸ 

 هفالحا یا هیظشونم نح لوق روند هن رلدهاعم ییعی هنفالحا كمدآربو

 كحراش روند هسا ینربد شکرب ندارو نداروش ب ویلوا نددحاو لصاو

 ظیشوهنبدحاو كرلن و بولوا تكظیاشو نالوا یعجج تكظیشو رلانعموب هروک هناي .
 كيک قشموب یرلکدید كلت رکو قادرطق هدننزو هنیفس ( ةظيشولا ) رونید
 م ةعطق یا ةظبشو تلکا لوقت رولوا هدنحوا تلکیک لصا هکرونبد هثسهراب

 ی راكد تبا دانک یس هلوقم هطاوقو قانح قي ریقو میعلا مظعلا ىف ةداي ز نوکت |

 حدقنااهب بعشپ بشح هعطق یهو ةظیشو حدقلا بعش لاش روید هنسهراب جاعآ

 ةظيشو مه لاقت رونید هراهسک نالوا لیخد هنغلارا تعاجرب بولوا هناکی و

 ( ةظعلاو ) هلینوکس كنیعو ىحف كواو ( دنعولا ) مهبف وشح یا مهموق ف
 قحهدشمو بلف هیسک ر هدننزو هلزئم ( ةظعوملاو ) «دننزو هده

 توکواو كليا جصنو دنب هکر دهنسانعم كيا ریکذت مالک راد هنافعو باو |
 اذا نالا بابلانم هظعومو هظعو ا.ظعو هظعو لاش رونلوا ريبعت كمر و |

 لوبق یظعو هدننزو لاصتفا ( ظاعتالا ) بافعلاو باوثلانم هبلق نیلیام هرک ذ
 ذقو هلو كفافو یصف كواو ( ظقولا ) ظعناف هظعو لاقب رد هنس انعم كلیا

 رد هنسانعم كلا لحم ولوا بودبا درخ یتمادنا بوروا هیسکر هکردتغل هدنلنفل |
 قلوا تباو ماد هرزوا هنسنر و هذقو اذا یناثلا بابلا نم اظفو هظفو لاقي

 قماص هر۰بوروا هیسکر و تنو هيلع ماداذا مالا ىلع ظقو لاقش رد هنسانعم

 نالوا باوص هدنو دوخای طقو یتعع لوهحایلع هسارق ظقو لاق رد هنس انعم

 یرلیدنقآ ندنف ارطا هکرونبد هنموح كجوک لوش ظقوو ردقلوا هلبا هلمهم ءاط
 هدننزو ريما ( ظبقولا ) هلوا مقمو رثکتم بوقآوص قوج هنجعا ندرلنآ هلغلوا |
 ظیقو لجر لاقب رونید هناونا شفاصب هرب نایلوا یتردق همايقو تکرح ندنرب |
 لاقب ردهنسانعم كلبا عفد هدننزو ظقو ( ظكولا ) ضوهنلایع ردقبال تبثم یا |

 | لاقب ردهنسانعم قلق تموادم 4بهنسنر و هعفد اذا یناثلا بابلا نم اظکو هطظكو
 | ردهنسانعم تموادمیغدوب هدننزو هلعافم( ةظک اولا ) هيلع مواداذا مالا ىلع ظكو |

 | ندنلو صوصخر هدننزو لعفن ( ظكوتلا ) مو اد اذا مالا ىلع ظكاو لاش | ,
 | رج یوتلا اذا فا ظکوت لاق رد هنسانعم قفلغشالوطو قلزراپج بوقبج |
 ۱ یلاعت هنومب |

 | ىف كاسناام لوقت رونید هفلقن اي وا ردسا هلناعف ( ةظقبلا ) (ع *ایلا لصف *)

 | حرف ( ظفیلاو ) هدننزو همارک ( ةظاقیلا ) مونلا يقل یهو ةظقبلاو مونلا
 | بابلا نم اضقبو ةظاقب ظقو لحرلا ظقب لاقب ردهنسانعم قلوا قنایوا هدننزو . |

 هتظقبا لوقت رد هنسانعم قغایوا ندوقب وا ( ظاقیتسالا ) ماندن مبارلاو سماخا
 هم ی مس رمل ج حج رس ن سو ہم هه اه مک

 اف



 لحرلا ظکنت لا ردهنسانعم قلوب تبوعصو تدش یلاح هدنبرغو رفسو لخ اذا

۱۷۷ 

 ردهتسان لک هماوق یرکذتمدآرم هد هو دوعف( ظومنلاو)هنیتعفوءدنن زو ۷

 ظوعت هکرید مجرتم ماق اذا لوالا باسبلا نم اظوعنو اظعنو اظعن هرکذ ظعن لاقي
 هرزوا ماوف رڪ ذ اگاد راربد سوع-+ رف هدیناو هکر د.دآ تلعر ءابطالا نيب

 ظوعانلا برش لاش روند هل یوقم یجع ر و ماوق هرکذ ) ظ وعانلا ( رولوا ۱

 نی هاناضم یاوا بلاق توهش رک ل هره ( ظاعنالا ) ظعنلا ج#ب ىذلا یا
 هتسانعم قعو بوحآ حرف هادو قبشلا امه العاذا لاو لحرلا ظعنا لاقي

 صف اذا ةبادلا تظعنا لاقي ردبا هملیوا ناویح شینسوک یرثکا هکردلسعتیم ۲

 هدا یانعم هلا ظاعنا هدننزو لاعتفا ( ظاعتنالا ) یرخا هتنع,قو : اه ءایح
 ولاهتشا كم هدننزو فنك ( ظعنلا ) تظعنا یعع ةبادلا تظعتنا لاق ردفدایع

 ( دنکللا ) ردیدآ نطب رب ( ظمانونب ] قبش یا دنمنرح لاش روند

 (ةضكملاو) هلتاع ( ةدنکتلاو ) هلینوکس كفاکو یصف كنون ( ظكنلاو ) هلنینعف
 ةظكنملاو ةظکتلاو دنکتلاو ظکنلاب هنلن لوق روید هغلابج هدشننزو هدعسم |
 قمفحآ ك هانیه کن و هنسانعم باتشو هلع روند ۳۹۹ واو دهل یا ۱

 كمرد وبواو ادیدش عاج اذا لوالا بابلانم افکت لجرلا ظکت لا رد هنس انعم |"
 كن هکر ظیکننو هلا اذا هظکنو هظکنا لاقب رد هنس انعم كمردوا هدرنو |

 اه سمع اذا هتحاح ظکن لاقب رد هنس انعم كلا كشم ربج بو ,دلجوک ینشیا |
 ردهنسانعم قلوا زرادحو قشالوط بوقبح ندنلو هدامرب هدننزو لعن ( ظکتتلا ) ۳

 هيلع کت لاقب رد هنسانعم كلا تنضو لخو ىوتلا اذا هما هيلع ظكتت لاقي

 رغسلاف هلاح تدنشااذا |
 ضرار دوخای هدلبرب هدنسهکلوا نم هلبعع كواو ( ةظاحو ) (» واولالصف ه)

 نیشو یصف كواو( ظشولا )رونلوا تبسناكا هظاحافالع روند دهظاحا ردیسا |

 اهت رخ قض اذا ىن الا بابلا نم اظشو س افلا ظشو ل اق ردهنس انعم |

 دلا خو لا رد هنس اتم قم رق نهی ۸ ۱

 قح ال م ه رنک موق ر تع اج هح را دقم ر و هعطق هنم رسک اذا |

 انيلا م وقلا ظشو لوقت ر د هنس انعم قلوا هح هل هللا رانآ دعب نم ب ولوا |

 لاق رد هنسانعم قمایط هننراق كنیرب یرب ب و ردلاق ینرارکذ هد زو لعافت

 ۱۲ ) ۱ لا

 |( ظشاوتلاو ) هدننزو هلعافم ( ةلتشاولا ) ليلق مهو انعم او راصف انب اوفل یا

Ne 
 تست

 | ( دنیکتتلاو ) هل سك كن هرمه ( ظاکن الا ) هلحا اذا هدنکن لاق رد هنس انعم |

 ۱ ( ظبشولا ) هبحاص نطبق هرک ذلك رصعف اظعنا اذا اضشاوئو اظشاو نامالغلا
  مهمدحو مهعابا یا نالف ظیشنم وه لاقب رونید هب همدخو عابنا هدتنزو ریما ||



۱۷۳۹ 

 | رد هنسانعم قغاب نکی هدرخ نانلوا ریبعت قهف هلا هلقعثباب هنسهلوقم یغادب جاعاو

 هنم هدبق لخدف ع زجلا وا كوشلا سم اذا عبارلا بابلا نم ادئشم لجرلا ظشم لاقب
 | ظثم لاقب رد هنسانعم كغروس بونقوط هنر یر یرازوب جیا هنرلقلب واو یش
 ینوکتس كنبشو ىضف كيم ( ظدملا ) ى رخالا هيتلب ر تباصا اذا لج رلا
 تخم لاق رد ةتسانعم كمرولب هرمشط ندنرلتا ی رل ریکس كنهاد هلنیلفو

 | كنیش ظشمو اهجل نم اهبصع رهظ اذا ر وب نملا بابلا نم اظشمو اظشم ةبادلا
 دذشهو روند هنکحهراب جاغآو هنکب یک قعلق ی رلکدید قیق قق نات هلا هلئوکس

 لوالا بابلا نم اظشم دلبلا ظشم لاق ردهنسانعم قلاق هدیآ بودا رایتخا یرب رب

 هنم ذخا اذا ائالف ظشم لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلآ هنسنر ندهسک رب و ه ربخ اذا

 هدنزرط نكي یرلکدبد نیقبقو قیق « دباشخا هل ربك كيم ( ةلنشلا ) اثيش
 ةهبظش یا هظشم ید تلخد لوقت راتب هلا هکر ونید هنکحهراب جافا هدرخ

 اهر یر ی راهناد ر وند هنجاغآ ران هلدیدشت كناظو یحف كيم ( غا )
 ناس لوق ىلع رد ذ وځاپ ندهظاع هنسانعم تمزالم ردشغلوا قالطا هلغل وا قشانب
 | نلوا یر بو رب و كحج امتادو رتب هدنرلغاط ةارس هکر ونید هنحاغآ یرا
 هب وراد ی رلکدید یناق شادرق ییا ظعو ر ونلوا صم هلغلوا هریش ه دن رلکعح و

 نالوا لصاح ندنکوک رج ما یطراو ر ونید ید لازغلا مدو نی وخالا مد رونید*
 اضم هتظظم لوقت هنسانعم كيا شنز رسو مول رولوا ردصم دخهورونید هبهراصع

 دنکو ظبلغ هکردبفدارمو هدننزو هظاظف ( ةظاطلا ) هتلاذا لوالا بابلا نم

 كنهرمه ( ظادتمالا ) ةظاظف یا ةظاظم هيف لاقب ردهنسانعم قلوا قلا دیدشو

 رظتنم هنسع روق بوبوق هرب رب نوجا كملکج تب وطر كحاغآ شاپ هل رسک
 هتضرعو هنودن باهذ تعقوت یا بطرلا دوعلا تظظءا لوقت رد هنسانعم قلوا
 ريكرش هنت رب یرب هدننزو لانق ( ظاملاو ) هدننزو هلعافم ( ةظاملا ) كل ذل

 هترراش یا اظاعو ةظاع هنظظام لوقت رد هنسانعم كلبا هاو هعزانم بولوا
 ١ تظظام لوقت ردهتسانعم كجا تەزالم بويملوا 4 E ندهنسن ر ۳ هنع زا و

 | موقلا ظا لاش رد هنسانعم كعشکوس هلناسل هدننزو لعافت ( ظاقلا ) هتمزال اذا
 | | ردهنسانعم قمهقلاح هکردبفدارمو هدننزو هنمعضم ( ةرخظاا ) مهتتسلاب اوضاعت اذا

 ۱ هبدیذاذا ؟یشلا دذمظم لاقب

 | | ندنفشیغآ بوراي یرب زونه تان هدننزو دومق ( ظوشنلا ) (۰ نونلا لصف ه)
 | تبن اذا لوالا بابلا نم اظوشن تابنلا ظشن لاقب ردهنسانعم قمقح بورب و جوا
 | ی هنسنر هدننزو طشک ( طلا ( ضرالا عدصب نيحو ع دببام لوا هتمورا نم

 | (طظتلا) هسالتخا ىف ع رسا اذا اطخشن "یشلا ظشن لاقب ردهنسانعم قعاق هلتعرس



۱۷ 
 ۳9و و

 ضا وا یلفسلا هنلفجح ىف ضاي یا ظلو ةظل سرفلاب لاق روند هل نالوا |[
 قمر رب و یک ادب وس رونلوا قالطا هبهطقت هابس نالوا هدکروب و طقف هبتفشق ||
 نعسلانم هظل ذخا لاش رولوا یر ردق زوح هکرونلوا قالطا هب فاض ن 1

 یریکدید قلسیغاقو هدنرلهجکلب یفایا دوخاب ىلا كنآو عبصالاب ذخاب امردق یا ۱
 هکنب و هب هطقن ضاس اقلطمو روئلوا ق الطا هضاب یک لوب نالوا هدنرزوا كرب |

 یرلتبدص هلغلوا زاجمرلن وب هکر ید ججرتم رولوا دنع هلیسانعم اد وس هلغغلوا قالطا
 هک هتن روند هلآ نالوا قا یغادود تلآ هدننزو رجا ( ظلالا ) ردروظنم

 ىلغسلا هتلفجح ىف: تناك اذا ظلا سرف لاقب رونید مرا هنالوا قآ یغادود تسوا

 هرب كج هدبا مس هلی هینن لوعفم مسا ( ظلتلا ) مئراف ایلعلاق تناك ناف ةظم
 هنا لاق ردب رارب نالک عا هدلاح یب دلوا قشواق كغادود ییا دارم هکرونبد
 كب رللا یکیا كنود هلیس هینب لعاف مسا ( ةدخلتلا ) مسبتلا یا ظاقلا نسل

 هریعب دیق لاش رونید هغلغب هلیهحو قمردشواق بوت اچ هنب رب یرب ینرلکجا
 یهنسنربهدننزو لاعتفا (ظاقلالا ) فیظولا سع تح هيدي نيب نرقب نا یهو ةظمتلا
 یتغح كمدآ ریو اعیرس هغ هحرطاذا "یشلا ظعلا لاقب ردهنسانعم قمنا هرغا كاج

 هب هتسنر و هب بهذ اذا هقح غلا لاق ردلمعتسم هنساتعم كلا ردهو هانت

 :ندنراقلارا ینرلقادودو فتلا اذا *یشلاب ظقلا لاق ردهنسانعم قعشمراص بولب راص
 طلا لاقب رد هنسانعم قم ردشواق هنبرب یرب قره رقج سس یک قلصیص ها

 هدننزو رارجا ( ظاظلالا ) امهنم توص عم یرخالا یلعامه ادحا مضاذا هيتغشب
 ه دننزو راغس ( ظالتلا ) طلا راصاذا سرغلا ظملا لاق رد هنس انعم قلوا ظلاتآ
 زاصاذا ظالت لحر لاقب هیلوا رارقرو ماد هدننبح كد رفر هک رونید هبسک لوش
 هتروع وك هواي قاشکی ولزوس قوح هلاه ( ةظ الثلا ) دحا ةدوم ىلع تبثیال
 هکردب ولقم ندنسهلکهظمعل ( ةظعمللا )ةراذهم ةراثرثیا ةظالت ةأرمإ لاقب روید

 كمال ( ظوللا ) سال صیرح ىا ةظعل لجر لاقب رونید هیسک زسوغ وص
 اظول هظولب هظال لاق یدنلوا رک ذ هک رد هنسانعم ظال هنوکس كواوو یصق
 هب یحماق دوخای هکنکد كح هديا برمض هدنن زو ربنم ( ظ وللا ) هظال ینعم

 ( ظ ایتئالا ) ط وسبوا اب برضپ اضعب یا ظ ولل اب هب رض لاش ر ونید
 ةح احلا تظاشلا لاق رد هنس انعم قلوا رذمعتم ىل وصح كشیا ر

 ترذعتاذا

 .قعشآ ىب هق ان روغ وب هدشن زو هظح الم ( ةظح املا ) (م ملا لصف *) |

 تاب نكتو ی اج هلندتعف ( طشلا ) اب رضبل ةوقلاب اهخ انتسا اذا ةقانلا |
 رس حر حس



 ا ۷۷
 ین رم ترا ی نر سا سا مس ست مست تم مس ی ی 1. و تم اس تا دو جک صادر

 ۲ یا هظفالو هظفاللا بکر لاش روئلوا قالطا ید هنظفال ق رهلوا ۳ یعد ۱

 لکا یسدنک بوروش را هل راقنم یرلهناد روئلوا قالطا هسورخ هظفالو

 قالطا هشوق نیلم هلزغا سيروا و نوهکیدلیا اغلا هن رغآ كغواط بویلبا
 هنویق لوشو ردنا اغلا ها رغا كنسب روای بورقح ندنفسروق یهناد ارب ز رونلوا
 یشب وک ندن رغآ هدقدل غاج هفغاص نکرروط بوروتک شب کک نوا قالطا

 نوصلبدلنا قیقد یر رونلوا قالطا هنمرکدو هوا رول هفطفاص طاقتن بونآ |
 دار یرب ره كنءهروک ذم "یلاعم ندهظفال کهدنلوق » ةظفالنم نم ح هسا « ندلاثما

 نوجلت دلبا حرط ه"رخآ ینالوا هدنحا روئلوا قالطا هند هظفالو ر ولوا
 یرتام یهو ةظاغللاب یر لاقب روند هئیش نالبئآ ندرغا هدننزو هما ( ةظاغللا )
 هتیقب یا ةتظافلالا بام لاب ر ونلوا قالطا هنسهبقب كنهنسنرب و مفلا نم

 كرغا هلا لد هلن وکتس :كيمو یحف كمال ( دملا ( رد دوناب ز هدول ردیدآ ۱

 قغاد هصایهجاب نوعا كليب ینداد كنهنسنر لوقیلع قالی بوليس 1

 مطلا عبتن وا هینفش هب حسف هناسل ج رخا اذا لحرلا ظا[ لاقب رد هنسانعم

 هقحنم االف ظل لاق ردلمعتسم هنساتعم تكمر و مسن هح زآ هیسک رب و قودنو

 روند هنسهبش ماعط نالق هد غا هد زو همام ( ةظاسلا ) هاطعا اذا

 ىلد نالیو ظل انعع لحرلا ظملت لاش ردفدام هدلوا یانعم یکیا هللا ظل

 ابال تحرخا اذا ةيا تظلن لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا مالي مالي بورقح

 ۱ هنسانعم كمرب و كى هحرادقم ر همدآ رب یدو هدنن زو لیعش ) طلا (

 | قلعداد ر هدننزو باصس ( طاها ) هاطعا اذا ةقح نم ان الف ظل لاقب ردلمعتسم
 هب رش لاقب رود هک اد هلبح وا لدو هقود "ی < د یا خال هلام لاش روند هئدش

 | هکرونید هنسهروح ككراقادود هلیصف كيم ( مال ) هناسل فرطب هقاذ اذا اظام

 كنرمه ( ظالالا ) هيتغش لوحام یا هظمالم ظل لاق ردرلرب قحهنالب هللا لد
 | لیساوا هان لاقت رداع قمردشان وص قمتهداد ةنغاذوُ كمدآ رب هل سبک
 | هيلع طلا لاقي ردلمعتسم هنسانعم قالق بضغو ظیغرب یمدآر و هبنغش ىلع "الا
 یظلا لوقت ردامعتسم هنسانعم قموقوط هفتو قبص یزب و اظیغ هالم اذا

 | تلا كنا شعب 7 ( ظملاو )هدننزو هفرغ(ةظمملا ) یتفصیا ةأرمابك يسن
 را یا ن  بویلوا هدمسن ۵ ره لوفیع روند هغاق نالوا هدنغادود

 نالوا

 | وصر هدندروب دایا ون و هنسانعم لقب روند ههر هدشنزو باتک ( ظاغللا ) |

EEاظل لحرلا ظل لاقب رد هنسانعم قمردشارا یتسهیش ماعط  
 | بورقح یلد تا نیا لکاو ةظاملا هناسلپ میت اذا لوالا بالا ن

 | هدننزو لعفت ( طلا ) هيف ىف ماعطلا ةيقب ىا هيف نم ةظامل قلا لاقي

9 
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1 ۱ 
 ظلیا ظالظا لحر لا ردفدارم هدلوا یانعم هلا ظل هدننزو راثرث ( ظالطالا ) ]

 دوب هدننزو ریما ( ظیظللا ) راح یا ظالظل موب لاقب رونید هنوکیسا كبو |

 س

 تر سو

۱۷۳ 

 هدرطاذا هلظل لاش رد هنسانعم كیا درطو هاو همزل اذا لوالا بالا نم

 (ظاظللا) هقراغب لو لاو همز اذا اظبظلو اظل هظل لاقب ردهنسانعم حاجلاو موز
 یا ظاظام لحر لا روند هبسک مربع هلس هذایز هکر دیفدارمو هدننزو حاج

 هلحر هکردلمعتسم هنسانعم هلاسر هل رسك كمالو یمن كيم ( ةظللا ) حالم
 هیلا لوس یبهدام یعیدلوا ی اردد وشام ندنخاظلا ردب وتکم نالي ردن وڪ

 (ظاظلالا) ةلاسر ىا ةظلم هلسرا لاقب ردیبم هنکیدلیا تمزالم اکا دوخای حاحا

 مزال اذا هب ظلا لاش ردهنسانعم كلبا تمزالم ماودسلا ىلع هلب رسك كنهزمه
 ردهنس انعم كمللا تماقا هدرب رب و ماد اذارظملا ظلا لاقب ردهنسانعم قلوا یعادو

 هدننزو هلرلز ( ةظلظللاو ) هدننزو لعفت ( ظلتلا ) ماقا اذا ناکلاب ظلا لاقب

 ةدنشنم اهسآر تکرحو تکرحاذا تظاظلو ةيلأ تضل لاش ردهنسانعم
 كك بوغوق یدازوا نوزوا ینرب یرب هد-دنزو لعافت ( ظالتلا ) اهظایتغا
 ولتاو زوم“ هدننزو هیظعم ( ةلنعللا ) اودراطت اذا لیلا ظالت لاقب ردهنسانعم

 لب وط ةنيعسیا ةظعلم ةيراج لاش روند هزبق وایوب نوزوا قرهلوا واناج
 ندکک ولتا هدشزو جارحد ) ظامعللاو ( هدننزو هحرحد ) ةظہعألا ( نوسج

 اظاهعلو ةظحل ملا ظمعل لاق ردهنسانعم قمربص هلا شيد ینا یسولط نعآ
 ( ةظوصللاو ظومعللاو ) هدننزو رفعح ( ظللا ) مغلا ءالم مظعلانم هسهتنا اذا
 روند همدآ زموغ وص نالوا یهنتشمو صب رح هتبشره هل كرامال
 ةظومعلو ظومعلو ظمل لحر لاش رد ظبماعل كظومعو ظماعل یعج كنم

 یا ظومل وه لاقب رونید هیسک ینب واو قواق لاط ظوملو ناوهش صیرح یا
 | لحر لاقت ر وند هسک نزرفال ه دوهب ه دننزو ساط رق ) اعلا ( ییقط

 رد هنسانعم قغآ یهنسنر هلینوکس كنافو یف كمال ( ظفللا ) ذامرط یا ظامعل
 كليو زوسو هامر اذا عبارلاو یناثلا بابلانم اظقل هبو هظفلو هظفل لاقب
 هب قطن اذا مالکلاب ظفل لاق رانا ندرغآ یزوس ای وک هک, ردنا هنت سام

 نولوقب وتام اذا نالف ظفلللاقب ردبایرینح ورهک ای وک ردلمعنسمهنسانعم كاواو
 یمیدلواهدنامورفونوغرو و زسوصینمی*ایعاواشطع اد وهجیا هما ظفلدقو هاج

 هب هنسنشات آهدننزوریما( ظیفللاو ) ( ظوغللا)رونلوادا را هدنحتحیدیدلک هدلاح |
 (فطفاللا)ملکتاذالحرلا ظفلتلاقب ردهنسانعم ملكت هدننزو لعفت. ( ظفلتلا )رونید

 د باس نخ ن تنص جا س تاھا تا چ ےس س ت س رب سس يما اه لااا هل
 هفرعم ضرعت فرحو نوچغیدتآ هرمشط ینالوا هدنحما رونلوا قالطا های رد |
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 ی ا سد ست دات ام اا دا مل نت سس سس سان

 ةظلكلا ) ويصق یا ظعکمو ظرمک لجر لاقب رونید هب یشک رود وب هدننزو (
 روئید هقسغآ هدنزو ظلغا ( ظاک الا ) روند هنشیورو كن هسک قسغا هتاف

0002E ازا لا بهم ال نالوا باوص هنو دوشاب هام نرفا 
 حر هدهح رد تیاهن یمدآ رب شا ج وکر هدننزو زاک ( دظنکلا ( لوقا یا

 اظنك مالا هظنك لاقب رد هنسانعم قمردلوط هلهودناو مغ بودارغوا هننعو
 هدننزو لعفت ( ظنكتلا ) هالمو هغو هتقشم غلب اذا لوالاو ىناثلا بابلا نم

 ه دننزو هفرغ ( ةظنكلا ) هظنك ىنعم مالا هظنكت لاقب رد هنسانعم ظنك

 هنسانعم هطغض روند هغمردشقص بوردصق هرب راطر ییهنسنرب

 ) موضم یهسکرب هلی وكس كنمزمحو ىف كيال ( تالا ) ( مالا لصف |
 قعشغب اکا 4 رهدیک ب وغوق ندندرآ نوعا قعوط یهسک رب لوق ىلع كملنا

 , ولحرو و هنم انددقو هدرطوا هغ اذا ثلاثلا بابلانم اظ"ال هظاال لاق رد هتسانعم |

 هيلع ددش اذا یضاقتلا ىف هلخاال لاق رد هنسانعم كعا قص كب هنسهلوقم |

 ) أ زوک ههنسن رب هلاحف ( ناظعلاو ) هلئوکس كناحو یعف كمال ( دنعللا

 هدنموهفم كظل نکل رد هیانعم وب ید رزش هج رک رد هنسانعم خاب هلیغرب وق |
 ان هبلاو هظل لاقي ر ولوا قاب هللاغتلا هحفوح هکر د ربسنعم تاغتلا *هداي ز |
 قوا هدنناونع هیس هینیع هدار وب هیذبع رخوع هلا رظن اذاتلاملا بابلا نم اناظل و |

 دحاو ندر وب نم یانعم هدنن زو هلعافم ( ةظحاللا ) رد هل رابتعا نيتهح |
 رظن هننفیقح كرما ر هلتریصب نيع هک هشیدناو رکشتو ر ولوا نوا نیشناو

 هدننزو باصم ( ظاعللا ) رد ینبم هرظن و قالطا هظحالم ردنرابع ندکلیا |

 باتنک ( ظاعللا ) اهرخوم یا هنیع ظاحب ىلا رظن لوقت روند هنفرب وق كزوک |
 هلالا ندنرادانق كشوقو ردیبمااغ هنوکر رولیصاب هنتلآ كنبرازوک كنهود هدننزو
 ربارب هلکلی ندنرب شلروک كلب كقوا مهسلا ظاو رونبد هرلکلی نالیریص
 هلا ظاف ردا هدننزو لیعقت ) رذٍىلتلا ( روند هنن ر یرغوط هب ور قرهلوا

 هلام لاق رد هنسانعم هببشو ربظن هدننزو ریما ) ظرحللا ( ردفدایم هدلوا یانعم ۱

 هکردبعسا كنس هکر وصرب دوخای كبوص فورعمرب ظبلو هییشو ریظن یا ظیل |
 كغاطرب هدندرو یسهلببق لیذه هدننزو روبص( ظول ) ردشوخ تیاغب یب وص

 دسا هنمو ردیعا كرب یغاتب نالسرا رب هدهماهن هدننزو هرم ( هظل ) ردیدآ |

 هدنس هحرد قشپاب هن رپ یرب یسارجا هنسنرب هدنن زو لعفت ( ظعنا ) ةظل
 ىحف كمال ( طلا ) صتلاو قانع اذا *وفلا ظحلت لاش ردهنسانعم قلوا راط
 لحر لاقب روند همدآ زبتو دنن لکشم یبازتما ولی وخ نینج هلددشت كناظو

 | نم اظل هظل لاقن هنس انعم حااو موزل رولوا ردصم ظلو .دشنم مسع یا ظل
  keریس توس اس خم تا حج مس تر تک یه اس یار

 ى
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 یاپ ( یظیغلا ) هلوا رولاق قر هلوا لشیو هزات ردق هنمام یعسوم ظبق هکرونید

 ظبقلاق جئاذا یظبق یدح لاش روند هب یروای دونم هدنعس وم ظبق هلتبسن /
 (ناظبق فالخم) ردبدآ عنصومر هلیصف كنه ره( ظابقا )ردندبادصاناذول نایظبقو
 یافت ومب درج ردیسا هبحاتر هدنب رق هلبحوذ هدنع هدننزو ناریح

 كيا نعط هننص رع 9 هدننزو ضرف ( ظرکلا ) )ن ادا ل *(
 كفاك ( ظركلا ) هحدقاذا لوالا بابلانم اظ رك هن رع یف ظرک لاق رد هنس انعم
 ظرکوه لاش روند هیسک ندا نعطو حدق هنسوم انو ضرع كماناماد هل رسک
 هدنس هشوک كنا هن رک كفوا هدننزو هفرغ ( ةظرکلا ) هظرکب ن اک اذا بسح

 یرسک كفاك ( ةظكلا ) هنس انعم هرظک روند هننکت رک تبل روک نا

 ءالتماو ةنطبلا یا ةظكلا هنذخا لاقب روند هنس هضراع ءالتما هليس هدش كن اظو
 .یب هدعم ماعط هدننزو ظح ( دنکلا ) رونید هتج زو جر نالوا ثداح هلیببس ||"

 هلنک لاق رد هنس انعم قغنارغوا هنالتما بوردلوط هدهحرد قحهیل آ قولوص |
 روما رولوا تفص ظكو سفتلا قیطبال تح ةالماذا لوالا بابلا نم اظک ماعطلا

 قالطا همدآ شلوا هدنامورفو رجاع هبنرم قحهیلا سفن بوصاب یتسیدنک هدیدش
 لاعتفا ( ظاظتکالا ) اهنع رجعف رومالا هتظم دقر اصاذا ظک لحر لاقي روئلوا

 نقشاط ىب وص لیسو ظذک اف ماعطلا هظك لاق رد هنس انعم قاوا التما هدننزو
 اذا ءهالاب لیسلاظتکا لاش ردلمعتسم هنسانعم كلك راط بوشغصیرحم هلغم وا
 یمدآ رب شبا ج وڪ رب هلیصف كرلف اک ( ةظاظکلا و ظاظکلا ) هت رثکل قاض
 لاق رد ذوخأم ندنس انعم هالنما رد هنسانعم قغارغو) هتنضو درد تیاغب بوصاپ

 هدسهحو هب ركو هظب اذا ل والا بابلا نم ةظ اطکو اظ اظك مالا هظک

 شيا نصاب هدننزو مظعم ( ظدنکلاو اذوظكللاو ) هدنن زو ريما ( ظيظكلا (
 تدش هدنن زو باتک ( ظاظکلا ( روند همدآ شم ارغ وا هنجو درد هدنتلآ

 ند هلع افم ظاطکو ابعتو ةدش یا اظ اک هنم قل لاش رد هثس اعم نو |
 بویشلاچ هللدش یدازوا نو زوا هبه راحو كنج یک هظاکم رولوا ردصم

 اوسر امو الي وط اومزال اذا اظاظکو ةظاكم موقلا ظظاک لاقب هنسانعم كليا تسراع
 ةقدلوط ره ینراق هسک ل وکا ه دننزو لزل (.ظکظکتل ) برفا ق اددش

 | كليا ماعط لکا قر هروتوا ب ولیکید هرک ر رب نوجا قاتلاق بوسشلرپ |
 هنطب ؟التما امك ادعاق بصش یا لکالا دنع ظکظکتب وه لاقب رد هنسانعم ا
 یدنک هد دردلوط ی وص مولطو هن رق هدښن ز و هلزاز ) ةظكضظكلا ) ا

 ناک اذا *افسلا ظکظکی لاق رد هنسانعم كملکید بولی رغوط هنسیدنک

 مظعم ( ظعکلاو ) هدننزو ريما ( ظیعکلا ) "التماو ءالا هيف تببص امك ى وتسپ
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 ارز ردکعد بوسذم هنسهکلوا نج هدننژو یهح (یظرقلاو) هدننزو رع

 ردنداحا (ظرقلادعس ) ین یایظرفو یظ رقشبک لاقب ردیتانم كظرق رجش
 (دخرقلاناورع) ردهفاضاثعاب یکیدلیاعاغتنا و تراجم هلکن آ بوروشود ظرق امناد
 ردشلوا قاّص» هنعسا هلکلبا اغ اد هاب راید نع هزر نڪ لَ هحو

 هدننزو رییز ( ظیرقوذ ) لوقلع ( ظرقوذ ) ردیاحم هناصف (بعك نب ةظرق)
 ردیعسا هقنالب 5 مدشنس افق دس ز هلاصف ( ناظرق ( ردیعسا عصوم رب هدنع

 هدشنزو ضرق ( ظرقلا ) ردهلیبق رب ندربیخ .دورم هدننزو هنیهح ( هظیرق (
 )ظر ةلا ) هتضرق ییعع لاعشلا تاذ هتظ رق لوقت هنسانعم عطق ردنغل هدنآ و

 نالف ظ رق لاقن رد هنسانعم قلوا لتا هتدابسو نع نکیا لیلد هسک رب هلنیتعق

 . نالوا غوبصم اي عودم هللا ظرف انعم وب ناوه دعب داس اذا عبارلا بابلانم اظ رق

 نالوا هدنابح ) ظر رقتلا ( ردشلوا دحا هل روصت یغیدل و تعقو نسح 2

 | نوسلوا هلالطاب رکو نوسلوا هلاقح كرک ردهنسانعم قملقشراتس و حدمیمدآ
 ظ رقم یکی یدلیا نیسح یمدا هللا غبص و تغابد ظراق هحدم اذا انالف ظرف لاقب

  هب-اصلکحدع یا حدلا ناظراقتیامهلاقب ردهنسانغم كمشدیا حدم هدننزو لعافت
 قا رغوا هنقشء و تج.ز بودا كلحوك هب هسک رب هلل رسک كنه ) ظاعقالا (

 رک ذیساک ردیفدارم و هدننزو ظیق ( ظوقلا ) هيلع قش اذاهظعقالاقب ردهنسانعم
 هنماکنهصلاخ و مک كنس وم زاب هدنزو ظرف (ظیقلا ) رولوا یاب و یواو سد

 ردق هنعولط كنيزدلب لږهس ندنعولط كرکلوا ردتفو ینایلغ كنرارح هکرونيد

 | ظيقلاف هانا لوقت رد ظوبقو ظابقا یعج ردق-هلوایرایآ زوم و ناریزح ردندم
 . ظیق انموب ظاق لوقت هنسانعم یسا كب نوک رولوا ردصم طنیقو فیصلا مع وهو

 ظا لاش رد هنسانعم قلوا مقم هدیاک ر هد روم موم و هر ح دیشنا ادا اق

 هدننزولاتق ( ظابقلاو ) هدننزو هلناقم ( ةظبافلا ) اظبق هماوماقا اذاناکلاب موقلا
 هننق و ظ5 یب هل اعم ردلکد یر دص هلعافم ارز رد ذاش هکهدننززو د وعق (طوبقلاو)

 ۱ لاق ردن رابعند هلءاعم هلکلن وک هموایم و هلشابآ هر هاش« هکه تن رد هنسامعم لینک .

 هدنءاکتهظبق دو هدننزولعفت (یبقتلا) اظضیقهلماع اذا اظ وبقواظابق و ةظراقم هظراق

 هنسن ر و اظق هبا وماقا اذا ناکلاب موقلا ظمق لاقي ردهنسانع« كلا تاقا هد
 ۱ ۰ ۰ ۰ ي ل ۳ 4 ۳  6د

 (طبقتلا) هظبقل هافک اذا"یفلاهظرقلاقش ردهنسانعم كایاتیافک هدنسوم ظبق همدآ ر

 موقلا ظرقت لاقب ردهنسانعم كلبا م ارآ هدر ر هدنندم ظبق ید و هدننزو لعق

 , ردرلناکءےسا هدننزودعقء (ظیقلاو) هدننزو لیقم ( ظبغملا ( اظرق هبا و ماقا اذاناکلاب

 هنابن لوش هدننزو هنیدم ( ةظرقملا ) رونید هناکم كجهدبا تماقا هدنلصف ظوق
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 | ( ةظاضفلا ) هیرشو هرصع اذا لوالا بابلانم اضف دنظفلا ظف لاق رد هنسانعم |
 | رد هنسانعم قلوا ظیلغ و طف هسک رب هلرسک تلف ( ظاظفلاو ) هلبحف كاف أ

 | هلنیتصف ( ظظفلا ) اضف ناك اذا عبارلا بابلانم اظادنفو ةظاظف ظحرلا دنف لاقب
AAS۱ یسهفاط بارعا هر ینیدغنل وب وص هدهبداب هکر ونبذ هن وص  

 ۱ ظدتفلا ظنفا لاقب ردهنسانعم كمحا ظظف یخدوب ( ظاظتفالا ) رارحصا بوقص |
 | هنسبنم كنروع لوق ىلع كک را هدشننزو ربما ( ظبظفلا ) هرو هرصع اذا |
 | ىم شلوا لزا هجر هک ردهلاعف ندنظفل ظبظف هلی كناف ( ةظاظفلا ) رونبد |
 ۱ هللا نکلو مکا نب ناورملا ] ابنع هللا ىضر ةشئاع لوق هنمو ېک هراصع ردقحهلوا |

 ۱ شف یوریو ةعطقو ةفطنیا هلا ةنعل نم ةظاظف تناف هبلص ىف تناو كابا نعل
 | نالف ظافلاقب ردهسانعمكلواهدنن زوتاوف(ظاوفلاو)هدننزوزوف( ظ وغلا )مدقندقو

 ۱ هدننزو هخوطش( ةظ وظيفلاو )هدننزو ظبغ( ظبفلا )تاماذا اظ اوفو اظوف ظوش |
 لاق ردهنسانعم كلوا هدرلنوب هدننزو دوعق ( ظویفلاو ) هلئاعف ( ناظیفلرو ) |

 ۱ اه ءاق یا هسفن ظاف لايو تاماذا اظویفو ان انغبفو ةظوبفو اف ظیفت ااا
 سش "قو رونلوا لامعتسا یدعتمو مزال هدر وص وب تام یتعب هحور جرخا تعب

 هک رلیدید رلضعبو رد دارم كا تافو هنب هللا هیصملت هي انک ندحور جارخا
 ظاف نامه هکلب نشوا لامعتسا قرهلوا نراقم هنظفل هسشن یس هدام ظاف وبشا

 هدروب نم یانعم هنب هلیظفل همش یس هدام ظ افو رولوا لمعتسم هدنناونع لحرلا

 هظ وفو هطيف ناح لاهو ی دنلوا رک ذ هدنلحم هک هتن رول وا لامعتسا
 هوم اند یا |

 طنس لوق ىلع هنغاربی كنجاغا رس هلنینصف ( ظرقلا ) (م فاقلا لصف م)
 نم یرلک دید ابیقاقا رونلوا تغابد هلبا رلنآ ېک دومالپ هک رونبد هنشج كنجاغا
 نوعحنآ ردیغلن وطوا هلرصم ردن دنعون نالیغم طنسو لسو ردیسهراصع كشبلوا

 قرو وهو ظرفلب مدالا غبد لاقب رولوا عون جاقرب راربد یباغا طنسو یکی رصم
 ینرهدوخای ینغاربی كنحاغا ظرف ( ظراقلا ) ایقاقالا هنم صتعیو طنسلا روا سلا

 نب رک ذم ندنس هلیبف هزنع هلیس هبنب هبنئت ( ناظراقلا ) رونید همدآ یجروشود
 بوویوا كيال » لا هنم و رونلوا قالطا هرل هسک مان مهر نرم اعو هزنع

 ندقع راو یدبا هکعراو اکس نب ردق هصلک بونود ناظراق ینعب « ناظ راقلا |
 بوفح هکم روشد ظرق راروبنم رد هنس انعم نا لا یس هلکوا رد ه انک

 هدننزو دادش ( ظارقلا ) رلیدطبا .تعحر یخد رب بولوا بثاغ هلا هعظقنم تیغ ||
 شعاپو هلکن دوخای شفلواتغابد هلا ظرق (ظورقلا ) رونید هتسیجئاص ظرق |[

 1 (یظرقلا) ظرفلاب غویصم وا عوبدمیا ظورقم مدا لاقب روند هنایتخس و هنیشیم ||
 ےس
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 رد 2و لوق د لرې ماما ردتشلا میسقن هیالثا هروک هنبهذم هلغل وا یعفاش

 نوبل تن شب مرکو صاح تن شب یعرکی هکرلیدلیا ربدقت اعابرا نيم اما و
 ردیتبم هنتسن هباطخ فصو هلا هطظاغم ردهعذح شبيرکب و هفح نسبی تو

 بتن هلمسهدایز ی 1 هنسن ر هل وکس كنوت و یحف كنيغ ( ظنغلا ) یهتنا

 بابلا نم اظتغ مالا هظنغ لاقى ردهنسانعم كملنا كانهصغ بوروشود هنفشم و

 رد اج هددلنیتعف روند ههودنا و تبرک ماد ظنغو هیلع قشو هدهح اذا یناثلا
 مولوا هدننح و م تدشو مزاللا مهلاو بركلا یا ظغلاب ابو رکم لازال لاق

 ریما ( بنغلا ) ةلكهلا لعق رشا اذا نالف ظنغ لاقب ردهنسانعم قمراو هنسهحرد
 قلوب جفن بوليسك ندنجاغا هليمقلاص هک روند هنغروف امرخ لوش هدننزو
 نابز دب زیفز ید هلرسک كنيغ ( نایلغنغلا ) هنلوا كلرن و عضو هلع رب نوجا

 هدننزو 4,ظنع ) هبظنلا ( یدب شحافیا نایظنغلح رلاش روندهبسک ش داف و

 هدننزو باصس ( ظانغلا ) یظنغ عم هیلتنغ لاق یدنلوا رکذ هکردیفدام و
 ىلع كظانغ كلذ لعق لاش هنمو ردهنسانعم تفشم و تن و م هدنن زو باتک.و

 لوقیلع بضغ و ےشخ هلیصف كنيغ ( ظيغلا ) ةرمدعب را هبئثتلا

 كيلق مد ید ردیاح ادتنا هکر وند هنلوا و ۷ "روس و تدح د وحای نیادتتفا

 رولوا قلتغراط بولوا دتشم كرهدیک هکردنرارح نالوا اد هدنورد ندننارو
 هطغب هلخاع لاق رونلوا لایعمسا قرهلوا سا و هنسانعم ققل راط ردردسصم و و

 ردندماسا ظرغ 9 هظرغعب تام لا و هلواو هنروسوا هدشاوهوا هبصغا اذا اظمغ

 هدننزو لاعتفا ( ظابتغالا ) ردهسک ر نایذ ن دعس ن فوع نی ةع نب طیغ

 كمروتک هبطغ ید وب ( ظبیغتلا ) ظاتغاف هظاغ لاق رد هنسانعم كمل هبنمغ
 یلیسا راهن فصنو ظیغتف هلخیغ لاق ردهنسانعم كيلبصغ ( دنیفتلا ) ردهنسانعم

 تنهرمه ( ةظاغالا ) ابج دنشا اذا ةرحاهلا تظيغت لاق رد هنسانعم كفلتدش
 هظاعا لا ردهنسانعم كالا باضغا هدرلز د وب هدننزو هلعافم ( ةدیاغلاو ) هل رسک

 ( ظابغلا ( ردبعصم نا ندهبصوت هدننزو دادش ) ظایغ ( هظبف یا هدا و

 كيظايغ لاقبو كظايغ كلذ لعف لاقب رد هنسانعم بضغ و مشخ هلبرمسک كنيغ

 یدتبا نوعا باضغا یرخا دیر ص یس یشداوا ی يعد كيظامغ لثم هين دلا لع

 نادان و شارتان و وحدو بناجلا ظرلغ هدننزو لوح ( دنا ) )» ءافلا لصف 9 ۱

 لاقب رونلوارببعت داریوخ و كر هکروند هیسک ولزوس نوغوبو درس بولوا
 مهلوفو مالکلا نشخا ىساقلا قلخلا ىلا بناج لا ظيلغلا ةظاظفلا نيب یا ظف لجر

mnn 

 انعم

 . هفل وم هک رد حراش اهلک اهماع لزاب ىلا ةينئلا نام نوعب راو هعذح نونال و

 ! تكمعصا بوفص ینیوص هبنکشا یرلکدد ظظف رولوا ردصم ظف و عابنا ظب ظف
r eR SRS RADER ANیر هزاره اس باهات  
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 ص 2 تاج تم صصحم

 هکر دیا | نوا رب ندنعاونا توا روش نالوا ندنس اعرم هود ناوخت و رغم
 نانلوا ریبعت ناغوج لوقیع ردبا ادیب نطب محو هسلپا یعر قوج ینآ هود
 قاخ یعهلیبق ردیبقل كنهنانک نن فوع ناوظنع و روند هنغطلا و دوحا كتاب |

 تاب ما ناوظنع بودبا لاسرا قرهلوا سوساج هنفررط یرلنعثود یسیدنک |
 ود ملوا كفنم مدق رب ندهناوظنع و بولک ناي هنسداس هدقدراو هنناب رویم

 هلا ناوظنع هل رمسک كنیع ( نایظعلا ) یدلوا بفلم هلاناوظنع هلکلیا باوج

 یوکشحف نابزد قلصت یدوحو ( نایظنعو ) ردفدارم هدرلانعم یکلوا یکیا

 رون دهنماکنهلوا كفلناوح و فاج شحاف ید نانظنع لحر لاقب روند دیسک

 هیسک رب هدننزو هحرحد ) ةبظ علا ( هل وا یا بانشلا نابظاع ف هو لاق

 تیکرت وبشا و ابق امالك هععسا اذا هب یظنع لاق ردهنسانعم كم ردتشیا زوسد

 یتغیدلوادناز كننون هبوېیس ارز ردقفوا رکذ هدنباب لتعم یسناو قح كنهدام و

 یلاعت هنوعب رج ردشلنا جیرصت
 ليس هبل لعاف ساو هلیسهبذ لوعفم مسا ( ةظغظغملا ) (م ةملا نيغلا لصف ۰)
 ( ةضاغلا ) نایلغلا ةددشلا ىا دان ردق لاقب رونید هبهرصت نایانبق كم

 هدن و :تّنع ( دنلغلاو ) هدننزو هانک ( ةظالغلاو ) هلئالث تاکرح كنيغ
 سماحخلا بابلانم اظاغو ةظالغو ةظلغ .*یفلا ظلغ لاق ردهنسانعم قلوا نوغون |

 تلنلغلاق ردلمعتسم .هنسانعم قمفح یرلهناد بوشلنیلاق نکا و قردض یناثلاو |[
 هدننزو بارغ ( ظالغلاو ) هدننزو ريما ( ظیلغلا ) بلا ابف ج رخ اذا ةلبنسلا ||

 تشرد ولتنوشخ هلیصف كنیغ ( ظاغلا ) رونید هب هنسن 0 نيلاق ردرلغصو
 . واتنوشخ هلرك كندز ( ظالغالا ) ةنشخ یا ظاغ ضرا لاق روند هر
 1 ظيلغ یهنسن ر و ظلغلاب لزت اذا رفاسملا ظاغا لاقب ردهنسانعم كما هرب ظبلغ

 ٠ بولا ظلغا لاقب ردهنسانعم كلتا ارتشا هنسن ظيلغ لوقىلع ردهنسانعم قلوب

 ردهنسانعم تكلوسزوس تشرد و درس هبهسکر و كلذک هارتشاوا اظیلغ هدحواذا

 یراهناد بوشلنیلاق نیکا یخد وب ( ظالغتسالا ) هنشخاذا لوقلا ف هل ظلغا لاق |
 هت تمکصسا ینعب بلا ایف جرخ اذا ةلبنسلا ظلغتسا لاقب ردهنسانعم قمقج |

 ردهنسانعم تلکزاو ندارتشاهلکلیا دع ظیلغ یهنسنر و هوبحتحرخو تظاغو |

 ( ةدظلاغلاو ) هلرسك كنيغ ( ةدخلغلا ) هظلغل هءارش كرت اذا هظلغتسا لاش |
 | ةو طاع "امد لاش: ردلمعتسم هنسانعم توادغ و تو 9

 : زونا و هقح زونا هکر دبتبد دع هبش هدننزو همظعم ) هظلغلا ةيدلا ( ةوادع یا

 أ

 | هدیعوج هنس لوا هکرد هود یثید نالوا هدننیام لزاب هللا هی قرقو هعذح
 ةقح نوال یهو ةظاغملا ةيدلا هيف مزلي لاقى هلوا یرادلو هدنرانطب بولوا هک |
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 هاحالص هتسات نکیا میقتسم ان و دساف ی E ۱ یدک نواف ن شش

 (فظاعلا) ردا هحو نالوا باوص و رولوا كعد رداکد معالم هک لاح هکدابا صا

 ۲۱ EEE كىو هضاع اذا هظاع لاق رد هنسانعم ی راا ییهسک رب هدننز و ها عافم ۱

 لانق ( ظاطهلا ) اددش اوحو اك اذا موقلا ظاع لاقب ردهنسانع« كجشدبا شاوص

 الناظعو ةطاعم اوظاع لاقب رد هنسانعم كعشدبا شاوص هلئدش كم ید وب هدننزو |
 نالواهدکنح هلیصف كنيع ( ةظعلا ) ةقشملاب ابفاوقالو ادیدش اوراحو اوح واك اذا
 ابقشم و ایدشیا برطا 4۰ نم اتش ثئاص لوقت روند هنقفش-و تاج و تدش

 قغارغوا هنقشم و تدش ی هسک رب هلرسک كنه مه ( ظا دنعالا (

 كفاك و ىحف كنيع ( ظكعلا ) ظاظع اذ هلعح اذا هللا هظعا لاقب رده :سانعم
 یبهنسنر و هبسحاذا یناثلابابلام اظکع هظکء لاقب ردهنساتعم قموقیل آ هلنوکس

 در یتسهب رخف الدا كنهسک رب و هکرع اذا *یثلا ظکع لاق ردهن انعم قغوا
 هیلع در و هرهق اذا االف ظکع لاقب رد,هنسانعم قالق روهقم و لبلذ ی" ۲ بودا
 نوظک اعتب موقلا لاقب ردهنسانعم كعئدبا رخف هدننزو لعافت ( ظک اعتلا ) هرخف

 اذا اضک اعت لاق ردهنسانعم كعشدرا هحاح و هلداح هلر یر و نورخافتب یا

 هدننایم فئاط هلا هل هکردپسا رازاب رب هدننزو بارغ( ظاکع ) اجاصو الداج |
 هدعقلاید هنس رپ یدنا رازاب مظع ر برعلا نی یدا روابروق هدا رم عقاو

 تق ندقاف آ و راطقا یدبا رولوا رتسم تدم نوک یرکی بولت روق هدس هرغ

 خاش هلا هدشانم و هرعاشم یی عل ایک اعت هل ر یر بودا عمج برع رفاو

 ردن وسام هبهموق-قوسیظاکع م دا ردوب ید هست هحو یدیارلرديا تاهابم و

 ردهنسانعم لولئدشو ن هل لس فرو یشیا كمدا رب ر هدنن زو لعفت ( ظكعتلا (

 بوازوا یتبرغو رفس كنەسك رو ددشتو رسعتو ىوتلا اذا هما طنکعت لاق

 هدرب رب سان و دعب و ۵ رفس تا اذآنالق e لاق رد همسانعم قلواددش و تز

 اذا موقلا ظكعت لاقب رد هنسانعم قفاب هنتیشمن یرلتحصم و روما بودبا فقوت
 كلیا لیوح و فرص ندتحتصم ییدآ رب ( دنیکعتلا ) مهروما نورظنب اوس

 بودلح وک ییشیا كنهسک ر و هفرص اذا هنحاح ¿ نع هظکع لاق ردهنیأتعم

 هفلابم هدنشرافس هتسن رب و اهدکن اذا همحاح ظکع لاق ردهنسانعم قمردنلپربص
 هدننزو هلعافم ( ةظک اعلا ) هيف غلاب اذا ءاصبالا فب ظکع لاق رد هنسانعم كلنا
 هلنک ع لاق رد هنسانعم كلپا او قوع بوکح هب رص هدادا ینقح كمدآ ر

 دنیکع لحر لاش هک رود هیسک رود وب هدننزو ریما ( ظیکعلا ) هلطم اذا

 | قلخ یئاندننرشهکرونمد هیسک ربرشلوش هد زو ناوفنع ( ناوظئعلا ) ریصتیا
 داسفاینب سان و عمم ریرش یا ناوظنع لج ر لاقب هلوا ردا یاوسر و ریهشت
 >اس یا ناوظنع لحر لاقب روند هرحاس نالوا رزوشود هنر یر بودنا

 رویم
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5 ۳ ۵ 

 (شوشاو) دنزوبارغ ( شوش ) قلا ةثيسىا نبش دما لقب روند

 اسرح و راثلا ناخدوهوا هبف ناخد ال تهل یا ران نم ظاوش زا رود

 قالطا هغل رسوص كبو حایصلا یا ظاوشلا اذه ام لاقل روند هکلنا دایرف و

 رد هنسانعم هاشم تکوس همدآ ر و ةلغلا ةدش یا ظاوشلا ینذخا لوقت روئلوا ۲

 (ناظیشلا) اباسن اذا اظواشت لاقب ردهنسانعم كعثکوس هدننزولعافت ( ظواشتلا ) |
 E هکر وند هيسک سفنلا ددشو صم ولیوخ نینح هدننزو ناطبش 1

 یا ناظیش لجر لاقب هیلوا نکع یسمردنود هلهحو رب ندنس هرطاخ و مرع و |
 ندنسهلوقمشماق و جاغا هلا هدننزو ظيغ ( ظبشلا ) سفتلا دیدشلا قلخاسکشلا |

 و هدننزو ظواشت ( ظباشتلا ) ابف تلخد یا اظيش ظیشت ةبظش |
 لاعت هنوعب رج اباست اذآ اظباشت لاق ردهتسانعم كعتکوس |
 ك كنح هیدن كنةيعم یاد و یصف كنبع ( دنعلا ) (» نيعلا لصف ») |

 لوالابابلا نم اظع برا هتظع لاش رده ساتعم كمرو تنعم تباغب بوئلتدش

 E درد ضع هللا دانم هک زاید تخل له شعب هکرید حراش هتضع اذا
 تنح و درد ینعی هنسمرصا كرلهنسن ددتش یک نامزو برح ظع هات و

 لاق رد هنانعم قماصت هرب بوروا یهسک ر ظعو یهتا ردص وص هتسمرو |

 قعاص بولبروب هفرط رب بودیک كرهةرتد بوبتکیرغوط هناشن قوا هدننزو |
 هدکنح هسک قفروقو یوتلا و هبضم ف شعترا اذا مهسا ظعظع لاق ردهنسانعم |

 ظمظع لاق ردلمعتسم هنسانعم مر و ناي هاج ر هلنعحر بویلنق ندنعصح

 ظمعظع لابش ردهنسانعم قمقح هغاطو داحو عحرو هلناقم نع صكت اذا نامحملا

 قردانوا بولاص هتوا یر ینغروق ندنتلقت و بعت لاک هادو دعص اذا لبلا ف |

 اه فنار قیضقف تشمو اهنذ تکرح اذا ةبادلا تظعظع لاقب ردهنسانعم كعرو

 ل وا مف باوصلاوا لس یصواو یبصوال یا ×« یظعظعت و یییظعتال لئملا فو

 الوا ردباطخ هنوناخر رونم لثمو یدنلوا هیحوت هنوک ییا هدنوب یتعب ةیناثلا

 ثالذک ردلخاد ملکنم ءای و هاقو نون رد رضاح یبن ثنوم ندظعو یظعتال

 دنب کی نس نوناخ یا انعم سپ ردشْوم ما ندظعو هنن قرولوا ذاش یظعظعت _
 یظعظعت ابا رولوا تاید لبق تعصنو دنب هکسشن یدنک هکلب هلا حنو
 رده اا یمزاو یزک ا هناا قوا هکرولوا ذوخأم ندهظعظع هلی كنات ,

  هفمرقیحو اهرحیاسشلا ظاوش ینفرحا لوقت رونلوا قالطا هنئرارح كشنوکو |

 | كنانفنم ید یف تظاش لوقت ردهنسانعم قعاب قعلق نانلوا ریبعت نیقیق و قعق |

 ١ لازز ( طاعطظعلاو ) هدننزو هلراز ( ةطمظعلا ) ام هفزلا اذا ضرالاب االف ظع |
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 | اذا موقلا ظش لاقب رد هنسانعم كلا ديعبتو درط لوقىلع ققغاط یسان و هیلع |
 ظش لاش ردهثس انعم كلك هماوق یک ظاظش یرکذ كمدآ رو مهد رطوا مهقرف

 | لاقب رد هنسانعم كمروجک ظاظش هنس هلوقم جرخ و لاوچ و ظعنا اذا لحرلا
 رابنلاظشق ینا لات روند هنسهیش زدنوک ظشو ظاظشلا هيف لعح اذا ءاعولا ظش

 | هظظشلاقب ردهنسانعم ققغاطیمان ید وب هدننزو لیعفت ( ظیظشتلا ) هتیق یا |
 | رد هتسانعم ققاط یسان ید وب هلرسک كهز ( ظاظشالا ) مهقرف اذا موقلا

 | ظنا لاقب رد هتسانعم كلك هماوق یرکذ كمدآ رب و مهقرف اذا موقلا ظشا لاقب |
 دیشالاش ردهنسانعم كمروحک ظاظش هنسهلوقم جرخو لاوجو ظعنا اذا لحرلا

 دتشالاقب ردهنسانعم قعازوا بورك یتغوربوق هود و ظاظشلا هيف لعح اذا ءاعولا
 ردن تام ینآ یرکذ هيف كنهرمه ( ظادشالا ) هنذدم اا زیعیلا
 ( قاطع ) ارق رف اذا اظاظشا موقلا راط لاش هنمو رونید ههنسن قرفتم |

 | * ظاظش نم قرسا نالف « لثلا هنم و ردبسا یرعوا فورعم رب هدننزو باتک |

 | تجرح هاچ هکرونید هنسهراب جاغا یرکا یجوا ېکیشاب ناکوج لوش ظالنش و
 هبظاظش ءاعولا لخدا لوقت رلراتچ هنبریرب هلکنا بورحک هنبرابلوق كلاوج و ,

 ربما ( ظیظشلا ) رولک هظشا یجج نيقلاوجلا ینورع ىف لعج ءاغقع ةبشخ یهو
 ۱ بولیتجو ققشمیا دنیدنش دوع لاقب روند هبهتخو هنسهراب جاعاشلراپ هدننزو

 هدننزوهللز ( ةظشظشلا ) دودشم یا ظیظش قلاوح لاقب روند هلاوج سیلغب
 لوقت رد هنسانعم كمهشيا یردکوج یردکوج بوردلاق ینکوج یعسق قحوح
 هماوقیرکذ هدننزو يظعم ( ظظشملا ) لوبلا ف هبز لعفیا مالغلا هظشظش رظنا

 ربما هلفاق ( ظبقشلا ) لهم هفادا و ءاج یا اظظشم ءاج لاق روند هبسک شاک

 كنبش ( دنعشلا ) هنتسانعم راف رونبد همدآ نکنوکوا لئام هرخف تیاغب هدننزو
 | هعنماذا لوالا بابلانم اظعث هظع لاق ردهنسانعم كلا عنم هلنوکس كيمو یصق
 | قلآ هحزاهحزآ یهنسن رب و هطلخ اذا "یشلا ظع لاق رد هنسانعم قهردشراق و

 | قرهیمراو هنسهحرد حاحلاو فنعو الیلق الیلق هدخا اذایشلا ظع لاقي ردهتسانع+ |

۱ 

 هسا اذا هظش لاش ردهنسانعم كلبا ارغا و كير ههنسن رب ییهدک ر

 ۱ كالوس رلزوس قرهلوا ولندش هاکو عالم هک هیسک ر و فعلا نود هکر حو

  ةدشب اثیل طلخ مالكي هلاق اذا هظعن لاقب ردذوخأم ندنسانعم طلخ هکرد هنانعم |
 1 هن سد رقوب كغاط هد زو باتک ( ظانشلاو ( هدننزو هدفنق ) ةوظنشلا )

 1 یع+ج كنم و ظش هالعا یا هظانش و لمحا ةوطنشق لعص لاق روند هنسوروط و

 | ةارما لاقب هنم و رونبد هنکلولک:رید و قص كننا كندب ظانش و رولک یظانش |

 هتروع یوخد هل رسک كندش ( نایظذشلا ) هتربثکرحللا ةزئتکم یا ظانش تاذ ۲
 سس tT iA RE“ e r تم چ 1

 روند



 | لاقت رونید ههود تارا لواطو نیلاق نوک و ىلع اجو مدنواز هدننزو ؟

 یسان اماد هدننزو طارط رس( ظامعلدلا ) نیس ظیلغوا عب رس یا یظنلد لج

 | لحر لقب روند همدا: انهو صیرح ندا تمذم و لصف بورونک هلاق 1

 ٠ روند ههقا هچ وق هدننزو چرب ز ( ظادلا ) سانلل عاقو ه رش یا ظامعلد ۱

 زويد هصقش نالوا ددشو كم نا كنسهدوک هدننزو قنلسم ( یظنادلا 8

 یدنلوا رکذ هدنس هدام ظلد هدنزو یظنبح ( یظالدلا ) ٩
 هکر وئید هلن رب كحهربک نرم كقوا هلی كنار ( ظعرلا ) ( *ارلا لصف ) |

 كيلع رسکیل االف نا * لثلا هنمو رد ظاعرا یعج ووایراص رکس هنئسوا كنا ۲

 | ترض هدنفح هسک نالوا دتشم یضغ هبکدنک رو لثم » لبثلا ظاعرا ۲
 ۱ قوا یک هدنلا بوروتوا مدآ نالوا كانتضغ هدننض هنسنرب هک ردو یللصا روئلوا

 هدزرغآ دوخای ردا تسکش ییظعر كقوا كقر هریدشراف ب ورود یرب هلا |
 هک نالف هلغملوا هیبشت هنب رلخدم كنبرلتنرف قوا یرلکوک رشید نالوا
 تلاح هکردکعد رداد رج بوروس هنبرب یرب یفراشید یشا ندبضغو مشخ اکس
  رخالا لثلاقو رونلوا دارا هدموقم لحم هلغلوا یرئا بضغو ظیف لاک روی

 4ملط« نالف عي + لتبنلا ظاعرا ىلع تغظعت قح اذک لع تردق ام »+

 فطءتم ب ولیک ا اک لاس ظاعرا تح مدل وا رداق هنلیصح مدلیا یعس ردقو

 ردکعد مدلسلیا فرم یمعنسو زدق هيا بابسا غارفا داره هک یدل وا
Jرد هنسانعم كم ز ود رب كحه زيڪ ن رم هق وا هدنن زو ظعو ) ظع رلا  

 نرمن كقواو اظعر هل لعج اذا ثلاثلا بابلا نم اظعر مهسلا ظعر لاش

aظر لاش ز ولوا دص هلغمل وا هنسانعم قتغاق وا ب و ریق ینرب  
 هدلوا یانعم هلا ظعر هل رسک كنهرمه ( ظاغرالا ) هظعر رسک اذا سلا ۱

 ردهنسانعم قاقرتافو تسس (ظبعرتلا) اظعر هللمحاذا مهسلا ظعرا لاقب ردفدارح

 لوقت رولوا دص هلفل وا هنسانعم كمرد وا» ینژغب یا ینظعرب لازام لوقت
 رذیغو ردیمراوووق هسک ندا تباصا هنصراعر هن رلقهرب و هلن ال یا هظع رال

 | قرفج بوکح ندرب ینی زاق دوخای رد هنسانعم قمانب وا بودهرید نوجا كل
 یربل اهکر حاذا عیصالا ظعر لاق ردهتسانعمقمالغرا بودان وا هنوا یر نوجا

 ولکو هدننزو لعف ( دنعرتلا ) هملقیل هکرح اذا دنولا ظعر لاقت وا سأب اهبأ

 كقلزود بودلرغوط یرلکند بویمروط ېحاص هنب نکشم الشب هکع روب هود
 لاء هنومبرص غوریف هلج ةي وست لواح یا هریعب لج ظعرتب لاقب ردهنسانعم

 بولک جوک همذآ ر شيا رب هدننزو ظح ( ظدلا ) (م ةمحلا نيشلا لصف 3
 قش اذا لوالا بابلا نم اظش صالا هظش لق ر د اننا یخ كمربو تشو چا
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 ( ةيظنخا ) ردیفد او هدننزو نایظنح ( نایظنا ) هالعا یا لبا ةوظنخ

 ععساذا هب یظنخ لاق ردهتسانعم كالا یاوسرو ریهشت یهسکرب هدننزو هحرحد |

 ا ادا لب ین لاق رده سماتعم تكليا ه رخو لزه یهسکر و ددنو ه |

 مه یظنخ لاق رد هنس انعم كا داسفا یرلس بو روشود هنن ر یر ینادو ۱

 یلاعت هنوعب رک دسقاو یرغا اذا

 ردهنسانعم قمردلوط هلنوکسكنهرمهو یحصف كلاد( ظآدنا) ¢ لادنا لعف ة)
 زدهنسانعم كعشد توقض یهرای و ه الماذا ثلاثلا بابلا نم ًاظأد ءانالا ظأد لاش

 رو نعساذا ن الف ظأد لاق رد هنسانعم كمروععو اه رع اذا هح رقلا ظا لاق

 2 ( ظودال ) هظاغ اذا انالف ظأد لاش رد هنسانعم كللا نیکو ظیغ هیسک |
 یدازوا نوزوا هل ددشت كناظو یصف كلاد ( ظدلا ) روند هیسمک .شقلوا
 (ظعدلا ) هدرطو هلشاذا لوالا بابلا نم اظد هلخد لاقب ردهنسانعم كمك بوغوق
 جرفلاف هرکذ ظعد لاقب ردهنسانعم قغوص نوتب یرکذ هجرف هدننزو ظعو
 اهیف هظعدو هرکد جرفلا ظعد لاش و هلك لخدا اذا ثلاثلا بابلا نم اظعد

 روند همدآ زوم ولنا یسهدوکو روند همدآ رودو هل رسک كلاد ( ةياظعدلا )

 ربصق یا هیاظعد لحر لاقب هدهسرولوا نوزوا ی و بویلوا جای رط ردقن ره
 هج رف یرکذ یخدوب هدننزو هحرحد ( ةظعدلا ) لاطولو معللا ریثکلا اذکو |

 هحرف هدرلاروب ابف هلخدا اذا جرفلا ف هرکذ ظعد لاقب ردهنسانعم ققوص نوتب

 یوخدب هدننزو روفصع ( ظوعدلا ) ردینبم هنلب وات تروع یعاجرا ثن مری
 كمالو ىحف كلاد ( ظلدلا ) قلخا *یسلایا ظوعد لحر لاقي رونید ههیسک
 بابلا نم اظاد هظلد لا رد هنسانعم قخاق هنسکوک لوف ىلع قم روا هلئوکس

 ظلد لاق رد هنسانعم كغك بوک هلتعرمسو هردصق هعفدوا هب رض اذا یناثلا
 هدننزو بدخ ( ظلدلاو ) هدشنزو ربنم ( ظلدلا ) اع رسم رع اذا هريس ق |

 ( ظالدنالا ) عفدلا دیدش یا ظظلدو ظلدل هنا لاقب رونید هیسک نالوا مفدلادیدش

 اذا ءالا ظلدنا لاقب رد هنسانعم ققا قره راجو ق مشق وط وص هدننزو لاعفنا |

 لاش رد هنسانعم كليا ر ورم هلتعرس هدننزو ءاقنلسا ( ءاظنلد الا ) عفادت |

 نعس اذا مالغلا یظنلدا لاق ردهنسانعم تمروعسو عرساف سم اذا لحرلا یظنلدا |

 هرسو هب یجویق نالوا ردبا عفد ندنرلوپق كولم یسان هدننزو ریما.( ظیادلا ) |

 هدشنزو باتک ( ظالدلا ) كولملا باوبا نع, عفدم یا ظرلد نالف لاقب رونید
 لوش هدننزو یزجج ( یظلدلا ) هعفاد اذا اظالد هدنلاد لاذب رد هنسانعم عفادم

 هلوا رولیاص هفرط ر بویمهروط هدنسوش رق هسک هدکنح هک رونید ه رداهب,

 یطابح ( یظنلدلا ) برا ق هل ففنالو هنع دبص یا یظلد عاجش نالف لاق
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 كبتناعو ضرالاف الو تاوسلاق + یش هنع بزرعیال ظیقح هاو لو هناش لاعت 1

 ظفاح كلذک هللاصف رولک هظفحو هلدددشن كنافو یعع كناح رولک .ظافح یعج

 قالطا هلوب یرغوطو قجآو روند هیسک نالوا نابهکنو لکوم هبهنسن رب |
 نب یا دنفاح قب رط لا نو دل دنفح دفا راو هابتشا کلاس ر ودوا |
 لوش هلنسانمو یدنلوا رک ذ هک ردیع كظفاح هلاخف ( ةدنفلا ) میفتسم ۱

 لکوم هنساصحاو طبض كدابع لاعا هک ر ونلوا قالطا هننارضح مارک ذکشالم
 روند ید نولنواح هرلن آ راردبا دیقو طبض هسراردبا لو نآ همهب هل رالوا

 مهو ةكئاللا نم دابعلا لاسعا نوصحص نذلا محو ةظفحلا ماركلا مهبلع لاقب

 بضغو تیج هلیحف كناح ( ةلنیفلاو ) هلرسک كناح ( ةظفحلا ) نوظفاحلا

 بواک هبضغ هرلندبا بویلیا لوبق بلق هدنصوصخ تمرح كته هکر دهنسانعم
 بضفلاو ةبجلا یا ةظیفاو ةظفحلا لها نم وه لاقب ردنرابع ندكمليا عفد

 ( ظافحالا ) رکذبس اک رولوا مسا ند هظفاحم هظيفحو ةمرطا ظفح دنع ینعپ

 قلراط هدشنزو لاعتفا ( طنافتحالا ) رد هنسانعم ققلراط هل رسک كن رمش
 بودلراط هلکلیاوس زوس ازسانو دب هیسکر رنو لوق ىلع رد هنسانعم
 الا نوکی ال وا بضغتف هبضغا یا ظفتحاف هظفحا لا ردصوصحم هغلراطو

 كجا ظفح و صیصخ ن وخسقن یدنک یهنسن 71 مدآ رب ظافتحاو ع مالک

 هدسشنزو هلعافم ( ةظفاحلا ) هب اهصخ اذا هسفنل هلنفتحا لاق رد هنسانعم
 بظاو اذا *یثلا ىلع ظفاخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كيا تموادم هبهنسن ر

 للخو ررض ندرلنلوا مزال یتمرحو ی رلهضراع ینحهلوا س ومان لخو هلع |
 اظافحو ةظفاحت هب رح ظفاح لاقي ردلمعتسم هنسانعم قع روق هلعفد یسهناش |
 هنع ظفح لاقي رد هنسانعم یتغقاص هدشننزو لعفت ( ظفصلا ) هشع بذ اذا |

 رد هنسانعم كليا بلط ىنظفح كنهنسن رب ندهسک رب ( دنافعسالا ) زرتحا اذا
 هشال هدننزو باشیشعا ( ظاظبفحالا ) هظفص نا هلاساذا هايا هنفصسا لاق |

 هلعح نالوا باوص دوخاپ نعخغئنا اذا هفشا تظافحا لاقب ردهنسانعم لینش

 رد هنسانعم قمقص هلنوکس كيمو یصف كناح ( ظجلا ) یدنلوا رکذ هکردقلوا |

 نابزد E ( نايظنلا ) هرصع اذا لوالا بابلا نم اظج هظج لاقب

 هدننزو هجرحد ( ةيظنحلا ) شاحف یا نایظنح لجر لاقب رونید هیسک شاحفو |
 سافت یا ةیطنج ین یه لاق ردها تل و

 هلددشت كنهمجحم یانو یعف كناخ ( ظخلا ) (۰ ةمجعلا ءاا لصف *)
 | ى رتسا اذا لوالا بابلا نم اظخ لحرلا ظخ لاقب رد هنس انعم قمارغوا هلاهسا
 | _ف دعص لاقب رونید هنسهبن كغاط هدننزو هذفنق ( ةوظنخا ) لادناو هنطب



eee agiri 

 ۰ (ناظبجلا) ردبلغا هدالا بسح - قلوا شانس ون یک لس اذا ظ ت و لح رلا ظوح

 ۲ لاثخااذا اناظبح ظیص لحرلا ظاج لاق ردهنسانعم كم روب هلا اداو رک رلتاصف

 4 ظاج لاقب رد هنسانعم" كجروب تر هیلکما هلتلقث هلفلوا كوب هدنسهفراو هنیشم یف
 ؛ رروپ هلی اداو عضو هناربکتم هدننزو دادش ( ظایا ) الق ائتم یمم اذا هل
 1 رونید همدآ نالوا

 و ۳ E لعاف مسا ( ىظنبحلا ) (» ءاملا لصف »)
 ۱ هل رسک كناح ( ظابرلا ) یدنلوا و هد هرم باب هکه روند همدا بضغ |

  اذا اظاب رح سوقلا ظب رج لا رد هنس انعم قلخب بوکج مکح یتش شد رک ا

NEEهدنزو و  | 
 نتضح لوق ىلع رونلوا ذاختا ندنرللوب كنعسق هود هکردیساو راد ییاود عونرب

 تن همجحم یاظو یصق كناح ( ظلا ) ردوراد یرلکدبد نالوخ هک ردقحهلوا ,
 ! هبصت نالوا هلیئهح ربخو لصف لوق ىلع رد هتسانعم بصنو هرهب هلددشت |

 2 لصفلاو ربان a بیصخلا صاخ وا بیصن یا ظح وذل هنا لا ردص وصخت

 هک ولکی ظاحا یرلترثک مجو ظحا یلق عج دح یا ظحوذ كنا لوقت رد هنس انعم

 ۱ یدنل وا لادنا های یرب كناظ هللا دندشت یدیا ظاحا لصا رد هرزوا سابق ریغ

 تفص الف و هی 2 ءرلاح رولک هظوظحو ظوظحو و رد هرزوا ساق ريغ
 هن سانعم :قلوا ولتخ دوخای ولبیصن رولوا ردصمو رک ذیس اک یک ظبظح رولوا
 ( ظيظحلا ) اظیظح ثنک یا عبارلا بابلانم اظح مالاف نالفای تظظح لوقت

 ظح روند همدآ ولتخو ولبیصت OE ) هلتبسن یای (یظحاو) هدننزوربما
 ۱۲ هلنیت ( طلا ) دودح یا ظوظحمو یظحو ظیظحو ظح لحر لاش یک
 : ( ظاظحالا ( ردیعسا مغرب هبنشهب ورادیرلکدند ربص هدننزو درمص ( ظطماو )

 ادا نالق ظحا لاق رد هان انعم قلوا وابیصنای ولنح هسکر a ا تنه رھ

 ىلا ظفح لاقب رد هنسانعم قلفص هلی رسک كناح ( ظفحلا ) هظحاذ راص
 نآ رقلا ظفح لاقب رد هتسانعم كلبا رب زاو هسرح اذار عبارلا بابلا نم النفح

 هاعر اذا لالا ظفح لاق رد هنسانعم كمتزوک بوروک یبهنسن رو ه رهظتسا اذآ |

 وه لاشب ردلعتسم هنسانعم قلوا ه رزوا رصبتو هبنت ب ویلوا لفاغ ظفحو
 رد راتغص ( ظفاطاو ) هدننزو ربما ( ظیفلا ) ةلفغ ةلق هل یا ظنفلا لهانم

 قالطا هب هسک نالوا لکوم هب هنسنرب ظیفحو سراح یا ظفاحو ظیفح وه لاش ۱

 نالوا هدامسو ضرا هرذ لاقمم ظوفحو لکوم یا هيلع ظبفح وه لاق رونلوا ا

 یلاعت

 : یا و

۱ 



i eS RAA e ot A EN: 
9 FARS 

۱۰۹ 

 ظولحا لاقب رد هنسانعم كمك بولیکج یرغوط هب هزود رب هدننزو ساطرق
 روند هنسجافلق یک هلبرسک كيج ( ظافلما ) ماقتساو رسا اذا لحرلاو *یثلا

 هحرحد ( ةظفلحا ) نفسلا صم یا ظافلج وه لاقب ردتغل هد هلبا هلب#* یاط
 قرشاو طوبشاب اهصااذا ةنيفسلا ظفلح لاقت ردهنسانعم قلئافلق ىب یک هدننزو

 رونید هیسک زسڅوص ندیا اهتشا هبهنستره هلب رسک ( املا ) رییقتلاب
 لوتک یرلزوما هدننزو یظنبح ( یظنلجلا ) "یش لکل ناوهش یا ظاملج لاقب
 ( ءاظنلحالا ) نیبکنلا ظبلغ یا یظنلح لحجر لاقب رونید همدا نیلاق یک
 ابیضغ ؟التما اذا لحرلا یظنلحا لاق ردهثسانعم قلوا بضغ 0 هدننژو ءاقنلسا

 قعای بونازوا هرزوا ناب لوفیلع قمردلاق هاوه ینرلقایا بوناب هرزوا هقراو
 هبنح ىلع عجطضاوا هیلحر عفرو قلتسا اذا لجرلا یظنلحا لاق ردهنسانعم

 ( ظاعجلا ) ردفدارم هدنرلانعم عوجمو هدننزو هظمحج ( ةظعجلا ) طسناو |
 یا ظاعج لحر لاش زونید هیسک لکیهلا ظیلغو قلصت زسفشقاب هلرسک كيج |

 ادب قلتغراط هحوس هرزوا م اعط اماد هل رسک كيج ( ةلاعبلا ) ظیلغ فاج |
 همدآ قجاو نوب ظاعنحو روند هبسک نابیاو لوک او رونید هیسک یوخدب ندا |

 لحر لاق و لوک الا اذکو ماعطلا دنع ريخي ناك اذا ةظاعنح لحر لاقب روید |

 ولقایا هصقو روند هیسک لوک ا هدننزو لیدئق ( ظبعنتا ) قجا یا ظاعنح |
 یمادنا و روند هر دنمهرشو ضدرح هدننزو جو ز ( عن ) روید همدا |

 باغ ( ظاوا ( روند هیسک قجاو رونید همدآ ولهدوک نوغو اب , زان قلصت ۱

 لاق روند هکلیا اد یدنقص كناج بودا قلزسربص هدصوصخ ر هدننزو

 رروب هليااداو ربك هدننزو دادش ( ظاوجلا ) ربصلا ةلفو رصضلا یا ظاوجلا اذهام

 هدههب رکورشو رد هویش كمن یب ورسقوذ كب هکرونبد هیسک ولتفابق یراو ابقنالوا

 عونمو عوجو رونید هیسک زاغو شو یبهد رعو ىج هطاعش یلزوس قوج
 حایص ناغرغاجو هلوا نعرب و هنسنرب هیسکرب بودبا لام عج امتاد هکرونید هیسک
 یند هظاوح رونید هیسک ندا ادب یسیدنقص بلق زېت ندهنسنر و روند هیسک "

 تفایق د و قلصت قرلوا نیب دوخو ربکتمو رونبد هبسک اوی و نجاعو روند
 ق ةبلجلاو مالكلا ریثکلا اذک و لاتخلا رضا یا ظاوح لحر لاش رود دمدآ ۱

 ربکتلا اذکو نحاعلا اذکو روجضلا اذکو حایصلا اذکو عونلا عوبلا اذکو رمشلا"

 كب روب هناربکتم هلناعف ( ناظوماو ) هلئوکس كواوویصف كيج(ظوجلا) ىناجلا
 رب و هتبشم ف لاتخا اذا اناظوحو اظوح ظوج لحرلا ظاج لاقب رد هنسانعم
 اهب هاجشا اذا ةصغلاب انالف ظاج لاقب رد هنس انعم كما كاندرد هليا هصغ یدآ

 لاقب ردهنسانعم كلایعس_هدننزو لعفت ( ظوجلاو ۷ هدننزو لیعفت دوم 1

۱ 

۱ 
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 هشنوا وا برضيل هبنبکر یلغ هادددش اذا مالغلا طظطہےج لاش رد هام قلعب

 | ردوو اعیرس ادع اذا لجرلا ظمحج لاقب ردهنسانعم كمر کس هلتعرسوا ناک فیک

 | اذا لحرلا ظمحح لاقب رد هنسانعم كم روب هدرخ هدرخ یک یسی روي كنهسک

 ٠ كليا درط هلیدیدشت كنهددشم یاضو یعق كيج ( دنا ) ریصقلا یمم ىم |

 | رد هنسانعم قلاچ هرو هدرط اذا لوالا بابلا نم اظح هظح لاقب رد هتسانعم |

 | اعماج اذا هتب راج ظح لاقب رد هنسانعم كليا عاجو هعرص اذا انالف ظح لاقب |

 | قمنلي موب بوروم“ هسك رودوب و ادع اذا لحرلا ظج لاقی رد هنسانعم كملو

 : اه یو کت لب رک كنءهرمه ( ظاظحجالا ) ضف نیا لر ل نو
 | یکظح هدننزو ظعو ( دعا ) اتعو ربكت اذا 17 ظحا لاقي رد هنسانعم كلیا
 روئید همدا سفنلایظعو ضخ یا ظعح لحر لاقب رونید همدا ابق یلکیحو یربا

 | یوخدب ندیا ادیب قلنغراد هرزوا ماعط امادو هسفنق ےظع یا ظعح لحر لاقپ
 ۱ ظعحو ماعطلا دنع طحسی یذلا قلخا *یسلا یا ظعح لحر لاقي روت

 | كنیم ( ظاعحالا ) هعقد اذا ثلاثلا بابلا نم هظعح لاق رد هتسانعم كلعاعفد
Ebدو بوحاقو هروقد ادا 4 ظعحا لاقي رد ایام كلنا عفد یتدوب هل  

 رليج ( ناظعجلاو ) ( ةناظما ) بره اذا لحرلا ظعحا لاقي رد هنسانعم

 | ( ظمعلا ) ريصق ىا ناظعحو ةناظعح لحر لاقي رونید همدآ رودو هلی رسک

 نیننصیا طمع ےشلاقب رونیدهمدآ ریپ نالوا عامطو صیرحو لیخت هدننزو ذفنق |
 | هلونقم نالوا شعنش یسدوک هلقمروط قوح هدننزو لبتق هلباف ( ظیفلا ) هرش
 ۱ قمردل وط هدننزو ظفل ( ظفطا ) اخغتنم البتق یا اظیفح تیآر لوقت روند
 هنط الح كتك طقحو ء الم اذا لوالا بابلا نم اظفح : ءانالا ظفح لاقب رد هنسانعم

 زا راریجا ( ظاظیفحالا ) سلفلا یا ظفلاب ةنیفسلا طب ر لاش رونید هنرومالپ و
 ۱] لاقیو تخفتنا اذا ةفيِا تظافحا لاقي ردهنسانعم كمشيش هلقمروط هشال هدننزو

 ۱ هرز وا كلوا نامه هدننزو یگیطف ) طظففحا ( فلالاب تنأسطا لام تظافحا

 إإإ اذا ةظئفحم ةبادو ظئفحم لحر لاقي رونلوا ريبعت لجولوا هکرونبد هصخش نالوا

 | ( ظاحباو ) هدننزو جرب ز هليا هلمهم ىاح ( ظحملا ) ت وملا اش ىلع مسا
 ۱ كيج ( ظاحم دا ) رونید همدآ یو و یربا والبق كب یندب هدننزو ساطرق

 | نالوا باوص دوخای ردبرلفدارمو هدننزو رنولج ( نم لاو ) هدننزو ظاحح هليا

 ۱ (ظاولجلا ( روند هبهظبلغ ضرا هلب رک كوج ) ءاظلجلا ) ردقلوا هلبا هلمهم
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 سرد 2 دنرلغ هکرولوا مابتا هن دنف یسهک بو بریا اهتیهیل ۲
 ا هیسک ولناج ولنآ ولندن زا هدو ربا لاو ظبلغ یا طب ظف وه

 | كمرومس هل رسک كنەزمح ( ظاظبالا ) معا نیس یا ظبظب مال لاش روید |
 نایظنش لب ميك كناظو كباب ( نایظنبلا ( نم اذا لحرلا ظبا لاقب رد هنسانعم

 | نایظنش اما لاقت روند هتروع یوخدب ناغرعاچ هکرولوا عابنا اک او ها رو

 هباشنا جر هلینوکس كواوو ىحف كناب ( ظوبلا ) ةباخص قلخلا ةئيس یا نایظنب
 لیهلا ف ريع یا نورا فذق اذا اظوب ظوبب ظاب لاق رد هنسانعم قم ردنآ ین |
 لازه دعب نعس اذا لحرلا ظاب لاق رد هنسانعم كمروس هرکصن دق دا راو |

 بوصاب هنسن لبق یونعماب قیقح ی هسکر هلنوکس كناهو يصفق کاب ( ظهبلا ) |
 بابلا نم اظهب مالا هظهب لاق ردهنسانعم كمرو تقشمو تلق هلیس هداي ز

 | بوردداب هلکتلکوب كوب رغا هراوطو ةقشم هب غلبو هیلع لقثو هبلغ اذا ثلاثلا ]
 ینسهکح كنهسکرو اهبعتاف اهرقوااذا ةلحارلا ظهب لاق رد هنسانعم كملنا هدنامرد |
 هنیط و هنقذب ذخا اذا انالف ظهب لاقب رد هنس انعم قمتوط بوبهرواق یتلاقصو |

 لوق ىلع كنروع كلذک رونبد هنسینم كناویح كکرا هدننزو ضیح ( ظیبلا ) |

 SENE ظوب رولوا ردصم دنیو رود هنج ر كنروعو روند هنسنم كلحر

 اظو ظوس ظاب ییعع اظ ظیس ظاب لاق یدنلوارکذ 1

 هلکسحا وص قوچهلینوکس كنءزمهو یعف كيج ( اما ( (۰ جلا لصف ٭) !
 بابلا نم اظاح هالا نم لحرلا ظاح لاق رد هنسانعم قلوا تسس بوشلرغا |

 لقشم یزوک هکرد هنسانعم نیعلا رجح هدننزو باتک ( ظاعحا ) لغت اذا ثلاثلا ر

 زود هنسیقو هنحوا كنشاب رک ذو رونلوا ریبعت مشح هناخ ردقجروقح نالوا

 زوک همقل هنبحاص هکر دهنانعم قلوا اموط زوک هدننزو دوعق ( ظوحما ) |
 نم اظوعح هنیع تظعج لاق AT قلوا كوب لوق ىلء رونلوا ريبعت م

 ناصقنو انف بوقاب هنشيا كن هسکرب و تمظع وا اهتلقم تحرخ اذا عبارلا بابلا
 عنصام هوس یأرف هلع ف رطن اذا هلع, هيلا ظعح لاش رد هنسانعم كمروک یر

Jلنعح لاش رد هنسانعم كيا رطن هلدقد هب هتس رب ه دنزو لیعش ) ظر دلا  

 دمدا زوک هتل قفج یس هطروع تكن زوک (ړخالا )ا الا و 9 9

 ر دیلزاعم روب مو ردشغلوا بیقلت رح نب ورع نداوعف ریهاشم هلببسوب رونید
 هتناب كحراش یدنلوا رکذ هکردهنښانعم طاق هدنزو هحرحد ( ةظ.ع طلا

 ر دقلوا هنسانعم طق نالوا باوص ارز ردشلبا شی وشت هداروب فلوم هروک

 هرطااذا سوقلا ظمعح لاق ردهنسانعم كمروک شیرک بوکا یاب هبلنتجو

 ب وکج افلطم لوق ىلع قلب مک هنب رازبد ینربلا نوا کود یالغواو رولا



 هلیتهح قلناروا یهنسنزر و طبخو ظ اذا یناثلا بابلا نم اطمح لجرلا طم

 هناهلابا ال هشلکا دوخای هدنلوق و ریدقن ریغب هذخا اذا هطمه لاقب ردهنسانعم قلآ |

 ینلام تكمدآ رب و لکا امو لاقام لاب مل اذا نالف طمه لاقب ردهنسانعم كلببا تکرح
 ناسعسایتسهخسنءالا حراش ابصغ هذغا اذا لالا طم لاقب ردهنسانعم كلیابصغ |
 هد اتو هدننزو لعفت ( طنهتلاو ) هدننزو لاعتفا ( طاشهالا ) ردضم الا |
 طاها و ابصغ هذخا اذا هطمم و لالا طقها لاقب رد هنسانعم كليا لام بص |

 اذا و یر !i REE كلنا صیقنت نضرع هللا نعط و مش هیسک ر

 ردهنسانعم كلیا عج دوخای كملا ذخا هدننزو هحرحد ( ةطلمهلا ) هصقتت |
 هکردقلوا هطاه نالوا باوص هدنو لوقلع هعج وا هذخا اذا یفلا طلمه لاق
 مور رد هدزنابز هدهلا هررکم ءارو هدشنزو لیدنق ( طیرنه ) یدنلوا رکذ
 هنر لتحتصم بوکر سان هدننزو لعافت ( طیاهتلا ) ردیچسا هلدح سر هدنسهکلوا

 | ( طیهلا ) مهما اوحصاو اوعتجا اذا موقلا طب اهت لاقب ردهنسانعم كمربو ماظن |
 | اطیهطیهب لازام لاش ردهنسانعم كلبا اغوغ و دایرف و. هنتفو ورغ هدننزو طبخ |

 برقو وند «دننزو باتک ( طابهلا ) ةبلح و رش و جاصض ىف یا طیمو طیهق و
 | ةدامق موقناک دعابن و وندق یا_طایم و طایه یف موقلا عقو لاقب هنم و ردهنسانعم
 یلاعت هنوعب رج طيملا
 هلبسانب هرزوارسسمک كئاط و یفالث تاکرح كلاي ( طاعب ) (» ةيتعلا ءابلا لصف »)

 ردندنظافلا رازآ و رجز صوصخم هنعسق تآ و دروق هلیس هدایز فلا ( طاعایو )
 | راذنا هلمالعا هنموق یدنک هدکدروک ینرکسع نعشد یناب هدد كموقر هلکنآ و

 ( ةطعابلاو ) هدننزو لیعفت ( طیعیتلاو ) هلرمسک كنءرمه ( طابعالا ) ردبا |

 هب طعبو هب طعبا لاقب ردهنسانع+ كلئوس هدنرللحم یراروم ظفل هدننزو هلعافم |

 یلاعت هدمح رحم طاعایوا طاعی هل لاق اذا هب طعایو |

 3 ةزمهلا للصف و 3 همجعمل ا اظلاباب 4

 كنهلیبق رب بعشنم ندنسهلیبق ريج هدنع هدننزو هماسا هلا هلمهم یاح( هظاحا)

 فالخندنراتلایا یتعی ندنرلفالخم نم ردفوع نب دعس نب ةظاحا هک ردپسا یردب
 لاعتفا هلاف ( ظافتنالا ) رارد هظاحو هلا واو نودع رونلوا تبسن اکا هظاحا

 هلیس هی لعاف مسا ( ظفتؤملا ) هذخا اذا هظفحلا لاقب ردهنسانعم قلآ هدننزو
 مزال یا هل ظفنّوم وه لاق ردهنسانعم مزال
 نزود هزاس هلبدیدشت كناظ و یحصف كناب ( ظبلا ) (» ةدحولا ءابلا لصف »)

 هراتوا كرح اذا لوالا باسبلانم اظب دوعلا یتغلا ظب لاق رد هنسانعم كمرو |
ma Raat aA, xama Aa amma rman amanan | 

 بوردلوط



Ta Saaی یج+ هم و حوت ی  

 ردهنسانعم كنا یغاشا ندیرقوپ هدننزو لاعفنا ( طابهنالا ) ردبساضرارب دوخای
 رونید هرب هبکن و شنیا هدننزو روبص ( طوبهلا ) طحا اذا لحرلا طبهنا لاقي

 هرم ( ةطبهلا ) رودح یا ظوبهو دوعص لبجلا اذهل لاقب رونید بیشن هدیسراف
 كنهسکرب هدننزو طرف ( طرهلا ) رونیدهرب نالوا هجهبکنا بولواهحزود هدننزو
 هضرعقو هنصرع ط ره لاقب ردهنسانعم كلبا كا اچ بونفوط یک یکرکهنطررع

 تكلیوس زوس هات و هدوهب شام و هق و هيف نعط اذا لوالا بابلا نم اطره

 هبهقانهحوق لرسك كناه ( طرهلا ) فسغس اذا مالکلا ف طره لاق ردهثسانعم
 قیرآ یک كوع و رولک طورهو طارها یعجب هنسم یا طره ةقان لاش روند

 یا اط ره اهل انمعطا لوقت رد اج هدهلصف هدنو روند هتا نالوا روشپاپ هراوید
 قیرآ و هحوق و لوقم یا طره وه لاق روند همدآ رادلام و طاشلاک الوزهم
 همدآ قجا ققروق هطرهو هلاح روند ید هط ره هک روند هنوبق یشید

 كشوک هدننزو لفیص ( طربهلا ) هدننزو برق رولک طره یسنح عج رونید |
 لاش رد هنسانعم شک وس هدننزو لعاش ( طرابلا ) روند هب هنس قلاص و

 "یتسوما و ضرع كنهسک رب هدننزو هحرحد ( ةطءرهلا ) اغناشن اذا اط راهت

 كناهو كن همه ( طحالا ) یکله یا ططح مه لاقب رونہد هرل هسک شوا اله |
 لج لاش ردشؤم ء"اطه روند هبهود تکرا لمحم ناقنابط و هدنور هلیصف |

 روند هنآ هدتنزو طبالع ( طهاطهلا ) روبص ء"اشم یا ء"اطه ةقاو طها

 طهطه لاق ردهنسانعم قمهرقوا تآ هدننزو هلزاز ( ةطهطهلا ) هنسانعم سرف ||
 هطهطحو رولوا قارصق دارم هروک هنس هخسن ابوص هدارو تاص اذا سرغلا ق

 هلتعرمس یشیا و اعیرس یشم اذا لحرلا طهطه لاق رد هنسانعم كعرو هلتعرس

 یرسک ك فاق و كناه ( طقه ) عرسا اذا لمعلا ف طهطه لاقب ردهنسانعم قمتوط
 ( طقهلا ) رد رازآ و رحز صوصخحم رزق تآ هلی ان هرزوا نوکس كناط و 1

 ( طلاهلا ) یثم ةعرس یا طقحهل لاقب روند هکبروب كياچ هدنتغل نم هلنیتصف
 نطبلا ینرتسلا یا طلاه لحر لاقب رونبد همدآ یلئراق وبلس هلرمسک كمال

 هر ( ةطلهلا ) فتلم یا طلاح عرز لاق رونید دنیکا شعشهراص هنیرب یرب و
 رونید هربخ نابقلوا نی و قیقح زونه بولیدبشیا هکرد هنسانعم هطهل هدننزو
 كلبا ذخا یهتسنر هدنئزو هحرحد ( ةطملهلا ) ةطهل یا ربخ نم ةطله لاق

 كناه ( طمهلا ) همجوا هذخا اذا *یفلا طله لاقت رد هنسانعم كليا عج لوقییع

 لاقب رد هنسانعم كما طظ و روج بویمجس ندلطاب یتح هلیئوکس كيمهو یصق _



 طفرعو ةعاج یا منم طهو انانا لوقت رونید هبناسنا تعانج و لازهلا یا

 یلام رب كصاعلا نب ورع هدنبارت فئاط و ردیعما ناتسب رب و روید هنفلحاقآ

 هنبراهمصا یدبا عقاو هد هفاسم لیم چوا هعصوم مان جو هکردیسا یغاب رب ینعی

 همهرد رر قایطره و بولیروا قایط نانلوا ریبعت رهكيب هرک كی هنس رج
 هلباهضراع رب اي هلقمروا یبهسکرب هلبرمسک كنەزم ( طابیلا ) یدبا رونلوا ارتشا
 هنخاو هفعاو هنهوا اذا هطهوا لاق ردهتسانعم كلنا لاجصیب و فیعض و تسس

 هبههورکم ةطرورب ینیدفلشوخ ییهسک رب و ردشللا رارکت ییانعم وب فلّوم
 كليا لتف دوخای قلق لاجحبب همایق و تکرح بوروا هرب لوق لء قعارغوا
 (ةطهولا) هلتقوا موشال ةعرص هعرصوا ههرکیایف هعقوا اذا هطهوالاقب رددنسانعم

 .مجج و طهو یسنح عج روند هرب قوروا و قجلا هکر دیفدارع و هدننزو هدهو
 هکر دهنسانعتاموصخ هلصف كن هرم ( طاهوالا ) هبرسک كواو زولک طاحو یتق
 یا طاهوا مومن لاق رد طهو یدرقم هروک هنناب تكحراش ردیعج كتموصح

 ۱و تراس تک بناب بولتموک هزوناج هدننزو لغت( طهوتلا ) جین رای
 ققلیصب بودلزود هلبغایا اي هللا لا ییهنسن ر و هيف باغ اذا نیطلا ین طهوت لاش

 هدینما اذا شارفلا طهوت لاق ردهتسانعم

 طبهلاقب ردهنسانعم كما هیغاشا هدننزو دوعق ( طوبهلا ) (۰ ءاهلا لصف «)
 هروک هننایب هدراصب كغلؤم لزت اذا لوالا و یناثلا بابلا نم اطوبه لبجلا نم
 طوبه و ردربتعم یقافحسا هسرولوا هدناسنا و فنع و رهق هدنلوزن كنهدام وب

 اذا ةعلسلا نم طبه لاق ردلمعتسم هنسانعم قميغاشا بولپسک | قیق كعاتم رب
 اطبه هطبه لاقت ردهنسانعم كمردنا هب یغاشا هدننزو طبح ( طبهلا ) صقن

 لوزرهمو نوز بودرایندوحو كنهسکرب تلع و ضم و هلزنا اذالوالا بابلانم
 قمرذا هبهسک رو هل اذا هی ضرما طبس لاق ردلمعتسم هنسانعم تا

 هنسانعم كيا لوخد هبهدلب رب و هبرض اذا انالف طبه لاق ردلمعتسم هنسانعم

 هلخد اذا اذک دلب طبه لاش رلبا لوزا هناروا ندارخا ةدلب هک ایوک ردلمعثسم

 لبسکاو هصقنا اذاةعلسلا نم هلا طبه لاقي ردهنسانعم كقلسكا ینتیق كعاتم رب و
 ردهنسانعم قمارغوا هن هې رکو رش ر و ناصقن یا طبه هبف لاقي رده س انعم

 لذلانم كنذوعنو ةطبغلا كلئسن ىا [ اطبهال اطبغ مهللا ] ثيدحلاف و حراشلا لاق

 ندنلعربو ندکلهتسخ ( طوبهملاو ) هدننزو ريما ( طیبهلا ) طاطحالاو سقنلو
 ندنرلهاشدا مور هلیصف كناه ( طابیهلا ) رونید همدآ شلوا نوز و فیص

 ولکنر زوب هل رلهرسک كنهددشم یاب و كناه و كناط ( طبهتلا ) ردبسا كنبرپ
 ېک رید وبا انا توما انا بولیصآ هني رللاد ۵ كجاغآ ندنرلقایا ردبعسا شوق رب



 هما حس تحت دیدم نور ا ھن اجت ی ا بلوچ و اسب تم و ا ا سم اس ااا

 رج درو و ی و ه دننزو باتک  :طاعوتا ) یا یبصلا طوط ون

 تنم هه ( طافوالا ) هنس انعم رفص ادرو روند هلک یراص لوق ىلع هنس انعم

  یاظ هداموب ةلحم ىلع یا طافوا ىلع هشيقل لوقت رد هنس انعم هلع هل یصف |
 كطفو طافوا یک ینیدلوا عج فو زافوا هکربد حراش ردربشاو فرعا هلا همجغم
 هنسک ر هلن وکس كفاقو یحف واو ( طقولا ) ىدنلوا داريا عج ةغل ابم رديعج

 هطقو لاش رد هنس انعم كلبا لاعحببو تسس بوردشل زا یند وحو هلغمروا

 رد همس اعم تیشلفح هلق واط سو رحو هلقا تح ۱ هب رضاذا ییاثلا بابلانم اطقو

 بوروتواخر هندوحوهلکمصا قوح كي یدوس دفساذا كيدلا طقو لاقب
 ظیلغ هک رونبد هروقج لوش طقووهلقنا اذاانالفنللاطقو لاق ردهنسانعم قمدشل رغآ
 روند ید طبقو هلوا ولبکرا ییوص رومغب هدنآ هلغلوا هدغ اط دوخاپ هدر

 لاجسبب و رتاف بوشلرغآیدوحو هلغلروا ( طوقولا و ) هدننزو ريما ( طبقولا )
 كلتسکش هنغامد و دوحو هلغجاقیسوقبوا هدقاتب هصک طبقو و روند هیسک شلوا

 راط نم وهو اطيق و تبسا لوقت روند همدآ نالوا لبق و رتاف و تسس بولک |
 لیقثوتسس یدوحو هلیببس نزح و برض اقلطم و البقثا رسکتم یسماف همون
 نیلاق و درس یغاربط صعب هک روند هروقح لوش و رونبد هم نالا

 ناطقویعج یک طقوهلوا رولیکریایرلوص رومفی هدن آبولواهدرلغاط دوخای هدرارپ
 حاشورونیدیند طاقا هللادبا هه زمه یواوو هل رسک كواورواکطاقوو هل رسک كواو روک |

 . طقوتشا لاقب ردهنسانعمقلوا یلروقحكملبک ربا رومغب رب رب( طافیتسالا )یکحاشاو
 موب رز ب رعلا نِي هدنن زو ربما ( طبق ولا موب ) طبقو هيف راص اذا ن اکلا
 ءوجاملا ن , لیفعو لوئقم هسک مان هنیحن مکح بولوا كنحر قيا هکر دفو رعم

 .هرایدنک نوک لوا هکایوک رلیدلوا ریسا بر ریحام مان نابیش نب مومأم و
 ردهییستثعاب یغیدلواضراع تلاقنو نهو هلینهح لقثم برض دوخای ردکو نزح

 صوصخم هنس هلیبق عشاح هدنفرط تسوا كيم دالب هدننزو ربیز ( طبقولا )
 وصرب هدعطوم ما دورز و ردقوب یراوص هکزوا ندنآ ككرلث ۲ هکردیعما وصرپ

 ردهنسانعم قلوا روفچ كحلیكربا رومغب هدابق هدننزو لیعفت ( طیقوتلا ) ردیدآ |
 هدنامرد بولیروب هدننزو هر ( ةطمولا ) طقو هيف راص اذا رضصلا طقو لاق |

 (طحولا) بعتلانم ةعرس یا ةطمو ینذخا لوقت روند هغماي بولقب یشانندقلوا ||

 یناثلا بابلانم اطهو هطهو لاقب رد هنسانعم قمربق هلیئوکس كناه و ىح كواو
 هئط و اذا هطهو لا ردهنسانعم نوکح بوصب هلقایا یهنسن ر و مر اقا

 قلوا فیعض و تبس هسک ر و ردشللا طیلغت یتسهخسل هاطو هلا دیدشت حراش

 طهولا هذخالاقب رود هغ تیرا و نهو و فع اذا نالف e ل ابد ۱



۱۰۲ 

 : رلیدلیا یالتحا نیرسفم هداطسو ةولص نالوا عقاو هدتیس هع رک [ یطسولا ة واصلا أ

 ۱ وستي دوخای ماشخا اي رصع دوخای رهظ ةولص راضعبو رلي ديد مجع ةولص راضعب

 | .نانلوا ادا هلتعاجج دوخای یحصعا ديع ةولص ایرطف ديع ةولص دوخاب رنو ةولصاپ
 ٠ هج هلی صع ةولص هللا ی وص دوا تاضورغم تاولص عیج دوخای تالص |

 فوخ ةولص دوخاپ رار یزاعم حابص هللا وست دوخای ثالص رب نیعم ريغ دوخای !

 لیوط مایق د وخاب یزامن رهظ هدرانوک راسو یزامن هعجج هدننوک هعج دوخای |
 رخ مو مدغم اریز ردر ره ندسجن ةولص هوخلپ زا نانلوا ادا هدننب ریصق هللا
 كن هعجج ةولص یطسو ةولص هکیک ره هکی دید هدبس نا ردللظم هدنن زاغ یا
 دنسدنتسم هنبرلترضح سو هیلع هللمزکا ین هکر کم ردا اطخ لوا هسرید ردیریغ

 یطسولا ةولصلانع انولغش ] وبشا *دیاحا موب هکیدید راضعبو هیلبا تیاور هلی
 عقاو هدم وق رم ثیدح ارز نلوا دراو ضارتعا هبهدیس نا هلیئدح [ رصعلاةولص

 طسو راضعب هدارو هکر د حراش ردلکد نالواروک ذم هدنآرق دارم نداطسو ةولص "

 ردحوا لاوقا یا وقاو رلیدلیا لج هنس انعم تیرو لنمف راضعبو هنروا یس هدام

 ندنس هتروا ی هنسنرب هدننزو لیعفت ( طیسوتلا ) یہا رد هعجو حو ممع
 هعطق اذا هطسو لاقب رد هنسانعم قلق هد هئروا یب هنسن ر لوق ىلع كلو یکیا
 ةصاخ كن هطواو كوا هدننزو مرکم ( تببلا طس وم ) طسولاق هلعحوا نیفصن

 هلیعف كواو ( طاوطولا ) ردل وعقم سا ندطاسیا رونبداهثیش نالوا هدنسهنروا |

 طاوطولحر لاقب هلا رونید یند یطاوطو رون,د؛وسک نوزو فیعضو ققروق
 یجگلرف غاطو هنسانعم شافخ روند هنشوق هسا ریو نابج فیعضیا یطاوطوو |

 لاش رونید همدآ ناغرغاچو ردیرلکدید یشوق لیب ابا رونید هعونرب ندنعاونا |
 هک روند هیسک نالوا رلیوس مای مای زت زبت یز وسو حایص یا طاوطو لجر

 ( ةط وطولا ) روند طواطوو طیواطو هدنعجو هطاوطو هدنشؤم نرو هلصاف |

 فعض اذا لجرلا طوطو لاقب رد هنس انعم قلوا نوزو فیعض هدنن زو هلزلز

 لاقب رد هنس انعم كلیوس لصتم هنبرپ یرب زبت زیت بویلتوسهناد هلاد یزوسو
 كئاويح هلب دددشت كناطو ىح هلواو ( طولا ) همالک براق اذا لحرلا طوطو
 بابلانم اطو لمعلا طو لاق رد هنس انعم قمادرعف رو لمم نالوا هد زص

 تاصاذا طاوط ولا طو لافب رد هنس انعم كغوا یثوق طاوطوو رمصاذا لو الا

 یطوطولحر لاقب رونید هیسک قاشکی ولزوس قوج هلبصف كراواو ( یطوطولا )
 روند هرلمدآ فیعص یرلن دب كلذک ی ربلقء هلنیتع ( ططولا ( مالكلا ریثکی ا |

 رد طاوطو یدرفم هرزوا یاس تكح راش نادالاو لوقعلا ینعصیا ططو ره لاق ۱

 لاقب ردهنسانعم قمرغاج یک طاوطو ینجوج قدنوق هدننزو لزازآ ( طوطوتلا 8
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 ی سی دن نسخ ننه ساس چ نی ناچ ا یف سنس ام

 هدع ) ةطسلاو ) هدننزو دعو عو ( طسولا ) ردعج رتم ی رلهخه باب هللا 1
 ' هطسو اطسو موقلا طسو لاش رد هنس انعم قمروتوا هدنربارا كتعامجج هدننزو

 هطسو طسو هدنن زو لعفت ( طسوتلا ) مهاب یا مطسو سلج اذا یناثلا بابلا نم |
 كلبا تطاسو بوريك هنغلارا كسانو مهطسو سلج اذا مهطسوت لاقب رد هنس انعم |
 ةطاس ولا لع اذا مهني طسوت لاقب یک دافو ىجايمو صم رد هس انعم |

 لاقب رد هنسانعم قلآ یتنالوا لدنعم یعب ینالوا طسو هدشیوئوک هلباوبا كئیشريو ||
 همدآ لوش هدننزو ریما ( طیسولا ) "یدرلاو دیلا نی طسولاذخا اذا لحرلا طسو |

 هلیتهح هحردو هرو لدعاو ريخ هلبتهح بسنو لصا .كنم وق هک رونلوا قالطا |
 ی او ام و مهلدعا ینعب مهطسوایا مهیف طیسو وه لاقب هلوا ییاشیلاع /

 قلوا تبسحو في رش هک رد ذ وام ند هطاسوو هروک هنن اب كحر اش الح |

 افیرمش ناك اذا سماخلا بابلا نم ةطاسو لحرلا طسو لاقب ردلمعتسم هنس انعم, |

 ؛ هموقف ابیسحیا [ اطیسو الجر اورظنا ] ةقبقر ثیدح هنمو طیسووهف ابيسحو |
 نالف لاقب رونید هب یج ایم نریک هفلارا نوجا حالصا ین مص ام ییا طیسوو |
 ندرل رداچ لبق هدننزو روبص ( طوبسولا ) نیعع>انیب اطسوتم یا اطیسوراص |
 ردنالوا كحوک ندقح الاو كو ندنابب اس دارم رونلوا قالطا هرد اج هنوکر |

 هدقدلغاص هک روند هب هقان لوشو رونلوا قالطا هنکحوک كب را رداح لبق لوفیع ۱ ۰

 هرلهود لوشو ۶ا الا هال تناک اذا طوسو ةقا . لاش هل وا رردلوط یاق ید وس ۱

 ندننپ دلوا زقلغب ینراقایاو بوک وج هلتلوهس هلغلوا شک رسو یوخدب هک رونید |
 هکرونبدهبقان لوشو رللوا رولیدلکوب كوبو رولید رونوا بوکوچ هننرصو هنشاب |
 هلوا ردازوا بوکح ید نوک قرق ینیلج هرکصن دقدلوا غلاب ههنس مات یلج تدم |

 ةراد ( ردبدآ هدلب ر ص وصخ هنس هغ اط دارکا هدننزو ناس ) ناطسو ( ۱ ۱

 هکر د هنس انعم طسو هدنن زو لضفا ( طسو الا ) ردیدآ عضوم رب ( طساو |
 حراش ردع-ا یک لکفا دوخاپ رد هنس انعم لعف لصا روند هنس هتروا كن هنسنر ۱
 هدنعچ هنبرلانعم لدعاو دصقاو طسو قاح رولوا ید لیضفت لعفا یک لضفا هکر د ۳

 رک او یک لضفو لصف روند طسو هدنعچب كنو روند یطسو هدنش ومو طساوا ۱ ۱

 طساو الا ةرمشعلا هس روئلوا هدارا مایاو روند طسولا سشعلا هس رولوا دارم لایل |

 هکلپ رد ربتعم ريغ رد هیماع یرلکدتیا مسر هلینرابع طسوالارشعلا كراضعب رونید |[
 روماج هکرونید هبوص لروماح لوش هدننزو هنیفس ( ةطبسولا ) ییا رد نحل |
 باغ اذا ةطيسو ءاملا راص لاش هلوا قوج ندروماح ىب وص ىنعي بلاغ هرزوا |

 - هلتهجوب یدنلوا رکذ هک ردیثنؤم كطسوا هدننزو یلضف ( یطسولا ) نیطلا ىلع ||
 تاولصلایع اوظفاح ] ینعب هدم رک نآرقو ردقمرب هنروا هکردمولعم یطسو عبصا |



۱۰۰ 

 | یرکذ كفلوم هدرئاصبو رولوا یواسم ینٌژمو رکذمو یعجو درفم هدنروصوب
 ۱ هس و سان هقلح كرديا لقت ,ندیلعت ماما هکردقفاوم هنکیدلیا E هدسوماق

 پویلوا نیابتع یسازحاو ردهل لوکس كاس هدنالوا نیابتم یارحا یک دقعو

 | اضعبو یک هعقبلا طسوو هحارلا طسوو رادلا طسو ردهلبحف كنيس هدنالوا تعصم
 | كفاك ( روکلاهطساو ) یهتنا ردلکد هدبج تعل نکل رولوا نکاس یتبس هدنو

 قاع ) طسا و ( روند هنسورلیا كالا هود روند ید روکلا طساو هک هلی ۱

 | هنس کیا ی هروب ةدلب نکیا قارع ریما ینفث جاجح ردیدآ هدلبرب هدنسهکلوا

 | اکاو یدلیا امس هلا طشاو هلعلوا عقاو هدننب هرصب هلا هفوکو ءانب هدنف رظ

 | ما هک ردیسا كرصقر طساو هکر یدید راضعب رارید ید بصقلا طساو
 | لفاعت * یدیشلبیا اب هدنرب لرهش لوا ینآ مدعم ند رطبا انب یوق رهش

 | یاربس جاصح هکر دوب یلصا ردم وقم یارس ااا تكالئم » یطساو كناک

 قلخ هلکلیا لاسعا رمت رجا بوتط هەر" یان هدنصوصخ یان كروب نم

 | یطساواپ بوک راکنهرس یدبا راروب وا بوتای هدنرلاب *ابرغ هدد "بوجاق
 | رلهراصا هلخلوا ررتوک بوئوط ینآ 4سرردلاق یتثاب یسیقنق ه دقدراچ وید

 دکم طسا وو ر ولوا ثوم هلالي وات هعش و هدا اعد و ردف رمصخم و زی ساو

 ندنندحم ردیدآ هب رق ر هدنساصق بو ردیدآ هب رق ر هدهلخ "یداو هدنن رق

 سوط هدو ردند اروا یطساولا ن وي” ن ربشبپ و مهاربا ن دج نادم

 نیسلا نب دم رلرید خد دوهبلا طساو هکردبدآ هب رفرب هدنناي یسوبق كنب رهش
 | هدنبرق ردیدآ هب رقرب هدنساضق باحو ردنداروا یضرغلا ثد_لا ظعاولا

 | هدنساصت لصومو هب رفرب هد رواخو رونلوا قالطا هفوک هکر دراو ید هب رقر ۱

 | راطعلا نب رع نب دج ندنیئدحم هکردبدآ هبرقرب هدنساضق لیحدو ردمدآ هبرق یکیا
 ۱ مات كتاف 11 یسع مجلاوبا ردب دآ هب رق 64 E E ET هاب دی سم هاو ردنداروا

 ردیدآ لزم 4و هدد ءارعصو هذعو رده رق 8 هدنراید نک و ردندا روا صام

 | ردیدآ منصوم رب ص وصخ هک ونبو ردیدآ لزنم رب صوصخم هریشق ون و

 | ردد اروا ثر مان تبا س دج.ا رع وا ردب دا هدنب رب هدنسهکل وا سلدنا و

 هدننارت كالا رهن و ردبدآ نصحر ص وصخم هریک“ ونو ردیدآ هب رقر هدهماع و

 كغاطرب هدنفرط یغاشا كنهبقعلا ة رج هدي نيمز امو رددآ هب رق رب

 رارولوا هدعاق نیکاسمو ءارقف هداروا نکرولک بودیک هبانم جاجح هک ردع
 روئلوا قالطا هب وپق طساوو ردیدآ كغاط یکیا عقاو هد هصغاشا ندهبقع دوخاپ

 ۱ نکل بولوا موس ص هدنناونع بان هلن ون هد راهن ضعب هداروب هثسانعم باب ۱

 a ae ی و تا عن ی سکه RR n N SS e n RE یه E EYAN aa amin anna و

 ها
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 تاک ژ دحالا مزال هد دنع : تن هتک

 هکردوب ینروص كلوا یانعمو یدنلوا یهن هلموقرض,ثیدح یسلجج كرلن و ردقوب
 نویقرب هنب ر ره هدقدلوا ققص تاکز طرش بولوا ینوبق رقرق كمدا جواالثم

 هدنن روص قوا كمدار ینغوچج هدکدلیا برقت هدو و نالا تاز ردبحاو كمرو

 . ندنرادب هلفلوا نویقرب یناکز كنغومجم هکات رلردبا یروشر بوردکر هحهقشب
 تن رب ره اک مش کیا هک رد و ینروص كنيهكياو رولوا شمقخح نویق ر نا

 نالاتاک زبودبا هلرح نیفلوامزال نویقجواهنسیکیا هدقدلوامق هلغلوا ینویقررزوب
 طال هدامو و رولوا نا تباصا نویف ر هنن ر ره هل رجلا قي رفت هدقدشلش

 ۱ قالطا هنلدعا تكنهنسن ره هلیحف كادس و كواو( طس ولا )یدنلوا طیست یخدهدنسهدام

 ال دعیا 1 اطسو هما انلعح و كلذک و ] یاعتهلوقو لدعا یا طسو ؛یشلاش روئلوا

 ! هدیسراف هکرونید هننسام كنفرط ییا كن هنسنر و ردیدآ كغاطر طسوو ارابخ

 , فرظ هنسانعم نیب هسروللوا ناکسا ینیسررک او روتلوا ریبعت هنروا هدیکرتو نايم
 یت كنيس هدنسهنروا كيش نالوا تمصم وللثم دیدح ٌهقلح لوق ىلع رولوا
 ۱ كنس نامه هدنسهب روا تكئبش نالوا لخت و نیابتم یسا رحاو ردلمعتییم هلئوکسو

 زا نیب هک هدرب ره ضعبلا دنعو رولوا معا ندکرح نکاس سپ ردلمعتس هلئوکس
 رد هلبصف كنيسالاو رد طسو هلئوکس كنيس هلوا علاصو میخ یلامعتسا كنظفل

 لصا هکردوب یس هصالخ كحابصمو كبغار تادرفم و ةلرئاصب هکرید حرابش |
 هد هلصم تیکو و روئید هنس هن روا كن هنسن نالوا ینا واسم نافرط طس و

 تیک طسو هلنیس نوکسو ېک سارلا طسو ېک دحاو مسج رولوا عقاو
 | ینام ومذم ینافزط اضعب طسو و یک موقلاإ طسو ردلمعتسم هد هاصفتم |

 1 ءاوشس بولوا لیعمسم یک یاهعتسا كتلادعو دصق نالوا لیعتسم هدا طد رنو 1

 ..انلعح كلذک و ] ىلاعت هلوق هنمو ر ول وا انثو حدم رادم یک تفصنو لدعو 1

 ! ريخ رونلوا لامعتسا هدنالوا یومذم فرطو یدو فرط اضعب و [ اطسو هما
 كنا روند لاجرلانم طسو نالف دام روئلوا هنانک ندلذر هلکنو و یک رشو ۱

 قارطا یقیفح ٌكطسو هرزوا یاب كحابصمو اهیبنت هنغیدلوا جراخ ندریخ دح
 . هدهسیا زلوا یواست ندنناوح اضعب و ردنرابع ندهنسن نالوا یواسنم |
 طسو برضو یطسولا یه رهظلا ة ولص الثم ر وئلوا هدارا یش نانل وا هطاحا ۱
 . رد هنسانعم نيب طسو هلا نوکس اماو ردتغل هدهلبا نوکس هدنوو رونید هسار /

 هنسهلک طسو نالوا رحو رد هنس انعم موقلا نيب هک یک م وقلا طسو تسلح ||

 رونید موقلا طسو قو موقلا طسو تسلج الثم رولوا حح ىلوخد لماوع ||
 رونلوا قالطا هد هئالوا فصتم هلکنآو بولوا راعتسم هد هدوجم لاصخ اضعب و |
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 E ) هات وا ه راد فیت هلخ و لاه رج ناعم قلا ۱
 رارب یسهراقو قآ د وحاپ شمهراغا یغوح د وخاپ شک, رس ربق 4 قصو چابص

 | ندقاریاو رکذ اک طوخوم وهف لوهجا ىلع لحرلا طخو لاقب رونید همدآ شالوا
 | طوخوم وهف لوهحلا ىلع نالف طخو لاقب رونید هيسك شم روا هليالي# كحق ١
 ۱ نریک یرحا هل رسک كيم ( طلا ) دیعب نم الوان فیسلا بابدب تب ورضم یا |

nأ قالطا هربد هدننزو هري ( ةطرولا ) لخاد یا طخ *يب د لاش  

 | شماغ ناکم یا ةطرو یف عقو لاقب رونید هرب روقج رهو ؟هتساتعم تا روئلوا
 7 صالح اقاطءو هکله یا هطرو باصا لاش ردلعتسم همسانعم هکلاپء و هنالهو ۱

 هطرو ىف عقو لاق ر وئلوا قالطا ه شنا نالوا راو شدو بعص ىس وب تاو |

 هباروا هکر ونبد هر قاتب یل روماج لوشو هنم احلا رسعت صا یا اها صلخال ۱

 | لحو یا ةطرو ىف ملا تعقو لاقب هیلوا صالخ ه دکدشود یعسق یجکو نویق |
 ۱ ردو یهل عوصوم یاتنعم لصا ه رز وا یاس كخراش هنم صلح هغدر و ۱

 4یلوا لو قح هقبح هت ر ۳ هکر ونلوا قالطا 0 زود یلفارونوا لوشو

 ۱۳ نر اف قبر ا ةا جرا ق ىا اهف اریضو ةطر وا قانو لوق |
 كنه ریه ) طارالا ( هل رسک كواو رد طارو یهجب هنساتعم رب رول وا قالطا ۱

 | ةطرولا ىف هاقلا اذا هطروا لاقب رد هنسانعم كمروشود هبهطرو ییهسک ر هلی رسک |
 | E هنسانعم ااا 3 را e دریغ ینرادود 4 سک رب و

Mt RS e AKی ا  

 هنفلح ق هف رط ل عح اذا ريعبلا قنع ق و زا ط روا لا رد هنسانعم قو

 رد هت رانعم كلبا باغ ه رحا ی رل » ود لا یس هودو 4 روش ود ۱

 ۱ قوا راتف رک هشبا ۳ ا نالوا بعص كب یناح و جورخ هکر ) طارمتسالا ( ۱

 | ( طروتلا ) هنم جرضا لهسی لف هيف ترا اذا یعالاق هطروتسا لاق ردهنساتعم

 ۱ طرو لاش رد هبتتانعم كعشود هشدا لکشمر وجاي هب هط رو ر هدنن زو لعشت

 ماوس تاکز ینعی هقدص هک هدننزو باک ( طارولا ) هيف عقو اذا هيف
 ۱ دام ردعقاو هدنش دح [ طارو الو طالخ ال ] نعي ردش وا دراو هدنص وسخ

 | قي رفن ینایم عمنج ینعی سکعلا ىلع دوخای كلا عجب ینرلنب قرفتمو هدنک ار

 دوخاب نازک هرجا ی رلهود ريغ ینرل هود نالوا قفصهم یاکز دواي كلنا

 e باصن دوحای كازک هدرب روقح ود نو رو هدو و نالا تک :

 | ردشلوا بحاو تاکز هدنلام كنالف یمب ركبلح لها دوخای كليا قي رفت هلغسنحاق
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 هلوا ناسا یسلغایآ هلغم روط بولیکید هدر, کر هنسانعم قمردشلرغا بوردلوط
 قارزم هلیئوکس كناهو یصف كنون ( طهتلا ) انهدیل اهلقنا اذا ةب رقلا طون لاقب

 هب هنعط اذا ثلاثلا بایلا نم اطهن عراب هطهن لاق رد هنساتعم قا 1

 روند هردقم لحا دوخای هب هزانح لوق ىلع همولوا هدن زو طیخ ) طيألا (

 | هدننزو لاعتفا( طابتنالا )دعباذا اطیت طش لحرلا طانلاش ردهنسانعمقلوادیعب طو |
 دعب أذا لحرلا طاتنا لا ردهنسانعم قلوا دیعب دو |

 تاراپ ز یمدا ر هلیئوکس كنیمهو یصف كواو ( طولا ) (+ واولا لصف «)
 قهگلاق بوزونو مهراز اذا یناثلا بابلانم اطأو موقلا طأو لاقب رد هنسانعم كلا

 هنب رب نیکنا كركد هدننزو هرم ( ةطأولا ) جاه اذا طأو لاقب رد هنسانعم |
 هدننزو هحاعس ( ةطاب ولاو ) هدننزو طبح ( طبولا )رونیدهنب رب عفت كراو
 لاقي رد هنسانعم قلوا فیعط هدننزو دوعق ( طوب ولاو ) هلنیتعف ( طب ولاو )
 مدت و لحویک طب وب و دعیک طب ملاو سدکلاو جلاب ىا ءابلا هثلثم نالف .طب و

 | فعط اذا سم اخاو عبارلا یناشلا بابلانم اطوب وو اطب وو ةطاب وو اطبو نيعلا

 طب و هطس هطب و لاقي رد هنسانعم كما ریقح هللا طح ینردق كمدآ رب طب وو |
 .نآ دعب یتطیال مهللا ] ءاعدلا ثیدح هنمو هردقنم عضو اذا یناشلا بابلا نم ۱

 ااا 0 طب و لاقي رد هنسانعم كلا رنک ییبصن كن هکر و [ یتعفر |
 ندنشبا یمدار و هح اذا حرجلا طب و لاقب رد هنسانعم قمجا ینیغا كنهراب و |

 سیسخو نود ( طباولا ) هسبحاذا هتحاح نع هطب و لاقي رد هنسانعم قموقیلا
 یا طباو لحر لاقي روئید همدا فیعضو نابح رسکرو و روند همدا ردقکو |

 كلی لاجعو تسس یب هسکرب هلل رسک كنءمه ( طابالا ) نابج اذکو سیسخ ۱
 كن همجحم یاخ و ىف كواو وا هنا اذا هطب وا لاثب رد هنسانعم |

 E قلوا شافیرق دوخایردهنسانعمقہشراق ربق هلاقفصو جاص هلن وکس 0

 قل وا رار یس هر اق هلیا قآ دوخای ردرابع ندقمر اقا یر قوح ۱

 یشف وا هطلاخ اذا ,یناشلا بابلا نم اطخ و بیشلا هطخو لاقي رد هنسانعم |
 ریبعت قغرو هک رد هتسانعم كم روب هلتع سو هضاس و هداوس اوتسا وا هببش |
 اه نایب لب ست و اھا یا عرس یا اطخو طخ ملظلا ىم لاقب رونل وا ۱

 هب هنوا لوق ىلع كعغرود هحهصای ینهلوقم قارمو هلحد اذا هش لاق

 افیفخ هب هنعط اذا عرلاب هطخو لاقب رد هنسانعم كمرود ه رزوا هج و كعلشيا |
 هلعت طر لاق ردهنسانعم قعادرطا بوروآ هرب یباق قایا نکردو و اذفان وا 1

 طخو لاق رد هنسانعم كما ناي ز هرک ر و هدناف هرک رب هدلماعمو قفخت یا |[

 هال بودازوا یملق هیسک رب ندقاریاو یرخا دو ةرح هیق عر اذا | عیلاف " :



 تیاهن هلفلوا قلعتمو لصتم هرخا نابابب هکایوک ردهیانک ندنقب رط دعب كناباب
 یرخا ةزافع تطنن اهناک اهشرط دعب یا ةزافلا طا انایعا لاق رولوا یلوب

 هني رلیلوق كنب رب ره ةب رقلاو سوقلا طابو دا یا طاينلا ةديعب ةزاغم لاقب و |
 یند وب ( طانلا ) رونید هب قصآ شل هبهنسن رب اقلطمو روئلوا قالطا |

 لوق ىلع رونید هرمطرب دنع هدنتح كرهظ نتم هدنزوب چا كنهقرا یک طابن
 رولوا جالعو رییدت هبقسئسم ینعی هروغصم هلعطق ینآ هک ردربط رب هدهقرا طا

 ندنفارطا بویمانیق ندنبد یب وص هک رونید هب ویق لوش هدننزو دیس ( طیثلا )
 اهناوح نم اهٌوام یرج تناک اذا طب رب لاق هلوا ردنا نایرج هنتشط بولی رد

 روند هغسروق هدننزو هطوح ( ةطونلا ) اهرعق نم نعت ملو اهجم ىلا |

 هدنرح د وخای هدنسکوک كنهود هکر دبسا مرو هنوک رب و هنسانعم هلصوح

 هدشنراق كنهود هک ردورمو ر لوق ىلع ردنا ثدح هدنرلطو و « دنرافتلوقو

 هری لوشو ر وند هضرا نالوا یلهشیم نیفلیا دوخای حطو ردبا اله ب وقبج
 هکر ونیدهرب لوش دوخای هیمارغوا لیس اکا هک لوا تك سکوت ندلیسو ندوص هکر ونبد

 كناوبحو هل وا سام كنسسکیا هکلب هل وا یرب یدنقا كسک و هنو هرد هن
 هفوحق لاقب رد هنسانعم هنیکو دقحو روند هنغلارا كنترص هلا یسی رغص

 ضم ییدید هطوت هود هل رسک كنهرمه ( ةطان الا ) لغو دقح یا ةطو |
 ( طاونتلا ) ةطوثلا هتباصا اذا ریعبلا طانا لاقب رد هنسانعم قماروا ه روم
 ردناکم مسا هلیعف كيم ( طانلا ) روند هنب رایقصآ هفح نزم هلیصف كنات
 یتعی دعبلاق یا ای رثلا طانم یم اذه لا هنمو روند هلع قحشیصآ ب وشیلیا

 | هب هنسن شغلوا قیلعت هدننزو لوقم ( طونلا ) رد دیعب ردق یدعب كلي رٹ ندنب
 | ندءرکص بویلوا ندهلیبقو موقرب لصالاقو قلعم یا هب طونم اذه لاقب روند
 قالطا هبسک نالوا هدنساعدا قلوا ندنسن كرلنا دوخای هینک نالوا لیخد

  لوشهدننزو هسیک ( ةطبثلا ) "یعدوا مهبف لیخد یا مهب طونم نالف لاقب روئلوا
 هلوا شعاف هنب راطق یبهربخذ یحاص نوجا كقکوب هریخذ هداکا هکرونید هب هود
 6 لاقب رد هنسانعم قمناق هرابج هربخذ یتسهود نوجا یلح هربخذ هسکرب ( ةطانتسالا )

 وه هذخاف هيلع هل ةریلا لمحا هعم هلسرا یا وه طاتناف انالف هریعب نالف طانتسا
 كن هددشمواو و یصف كنونو ىم كنان ( طونتلاو ) هدننزو مرکت ( طوتتلا )
 اأ یسهروراف غاي بوباب هوب هدنفلارا یرلخاش یکیا كجاغا هکردیسما شوقر هل رسک
 | رردنلاص هلبا رلبیا ېک بروچو بوبلیا شیکک ینسیغاشاو قحهراط ینزغا یک
 | هدیک رو تخ تون هدرهنلا ءارو امو وبیک هدیسراف هشوقو رد هطوت یدرفم

 | یتجما نوا قلی یهب رق هدننزو لسیعفت ( طی وتتلا ) را رید یشوق كبلک |
 مس

 بو ردلوط
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 | هند رغ« هرزوا ساق E یط٤و یک قران رود ی اقا هدست /

 ردع رابو هبقف ما ن ٠سا دبع ن هالادہع نب ليعسا یطاع الا ناو رد وسنم

 كإلا تلالد هب هنسار ( طبفتلا ) ردیدآ یداو ر هدانهد هدننزو رسز ) طی ( 3

 هدننزو طوس ( طونلا ) هيلع كلدنمیا اذه ىلع كل طغیء لوقت رد هنسانعم |
 هقلع اذا اطول هطونب هبهطان لاق رد هنس انعم قضا بورك هثیشرب ی هنسنر ۲

 ۰ هموالع نانلوا عضو اهنغلارا  رلکند هرکصندک دتلکوب یو هراوط طونو هيلع

 تعضو قلا ةوالعلا ىا طونلا ةبادلا لقئادق لاشب رونلوا ريبعت رابرس هکر وند |

 " ردردصلاب فصو رلنوو رونید هب ققصا ناروط بولیصآ ند هنسنرو نیلدع نيب
 | مود بویق هئسن یس هلوقم امرخ هنحا هک روند هلسزو هدب س كحوک لوشو

 ا رک اىنعي » اطول هدزف ربعبلا ايعا نا « لثلا هنمو رولک طاينو طاونا یعج راراصآ 1

 . هدایز ید طونرب بویلبا فیفخم ینکوب هسیا رولبروب بولوا رغآ کوب كنود
 | هدایز یحاحلاو مارا هلغم الوا ظوظح هدقدنلوا بلط هنسنر ندلیخرب لثموب هلا
 | بولیروک ۵ هنسنر هدننزو لاعتفا( طابتالا )روئلوا برض هدعقوم كح هدلبق |
 ردلمعتسم هنس انعم قلوا دیعبو هب قلعت اذا هب طاتنا لاقب رد هنسانعم قلصا |
 | عطقو لصف هل دوخ ار ةروشءالب ی هدامر هنکرو تدعب اذارادلا تطاتا لاق م

 بلحو ةروشم ال هارب هبضتقا اذا "یقلا طاتنا لاقب ردلمعتسم هنس انعم كيا !

 كم رتوک بولآ هجر ارب بوبللا در یب هود یغیدناق كرخآ هسک ندبا هربخذ

 هلیصف كن هزم ( طاونالا ) رک ذیماک رولوا عواطم هب هطانتسا هک رد هنس انعم
 قیلاعاایا طاوئالاب اهطا لاش روند هنیرا هلوق« شب افو لکتح قح اصآ هنسن

 هدنع بودا ریسشن هللا انعم یعلیا هدساسا هلکغد هد هزا هنسن نالبصا قالعمو ! :

 هدشزو باتک ( ط انا ) ردشلا سر ها رابع قیلامم یا بنعلاو رقلانم طاونا ق
 | هکیدبد رلطعب هدأوفیا هطابن باصا لاقب هلغلوا یلیصآ رونلوا ق الطا هکروب هدندد ا

 | كروب یرلک دید نیتو هلکنآ هارون هک روند هربط نفاق نالوا یبیقشآ زود
 لاش هليمط كنون رولک ط ونو هطونا یعج ردکلهم یعاطقنا رد شل هنب رمط
 نوا شیوشت هداروب فلوم نینولایا بلقلاهب طیم ظیلغ قرعوهو هطابت عطقنا

 هدیسنتلا  رهظ نتم هدنز وب جا كن هقرا طاسیو ر دیشلیا ریخأت یدمد رت وب 1

 یرمط كروب نانلوا رکذ یررلک دید طابثلا ةعطقم هنمسق ناشوطو رونید هرمطرب ۱

 .هعطقم راضعبو رد هلبنهج لأفن هنفح هلوا كاله بولت وط هک رد هلرابتعا
 د وخای یتطابت یدنک ندنتعرس طرف هلکلیا دارا هلیس هش لعاف مسا یتظفل ۱

a ۱هدنح رب برقع طابنو ر ولوا كد یصلهراب یتطابن كرلب زا نشود  
 هزافلا طابو رد هدننایم رانا بکوک یریکدید برقعلا باق 4 هکر وند هبکوک ییا | 1
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 یاملا بابلانم اطیقت زیعلا تطفن لاقب رد هنس انعم قەرىسقا لوقلع قمرقسط

 ردقلا تطفن لاق رد هنس انعم یمانیق قر هل[ هرعلو تسطعوا اهشناپ توثن اذا

 هروک هتناب كحراش توص اذا یظلا طفن لاق رد هنس انعم كم هلءوهآ و تلغاذا

 ند هل ۳ تكلیوس زوس قح هوا مھفو ردطاع یس هەن یصنا

 | رد هنسانعم قمل هطرضو مهفیالاع مکتاذا نالف طغن لاق رولوا یشان ندقلنغ راطاپ

 لاقت رد هنس انعم كمهشيا قراتا هعفد هعفد ینلو یسکو تعقفاذا هتسا طفن لاقب
 هدلیر هد هیقب رفا هدننزو هرم ( هطقن ) اعفد اعفد هتمراذا بهلوس زنعلا تطقن
 برشم زت هدنن زو همه ) هطغنلا ( رد راریلم هدنیهذم هیضابا یسلاها رددآ

 اعبي رس بضعی ناک اذا ةطفن لحر لاش رونید همدآ نالی راد كب اج هلغل وا

 | كولب هلولب هک روند هب یکشسوب هزا شو یون هدنن زو بیش اعت ( طیفاتثلا )
 هدار و فلوم راردىا لکا هدنمایا قلتبق هیداب بارعا بورواق هدشت ۲ بودا

 ق كويك نکراثیق ه رحت هدننزو لعافت ( طفاتلا ) نا میسر هنوک هحاسم

 كنون ( طقنلا ) یدبا طفانتت یلصا دیزلاب یعرتیا طفاتت ردقلا لاقب رد هنس انعم
 لا رد هنسانعم قلهطقن یتعب كما ماحتا یفورح ندلیژزاب هلن وکس كفاقو یصف
 طقن هدنن زو لیعفت ( طبقتتلا ) اهمحا اذا لوالا بالا نم اطقن فو رلا طقن
 كن ردا هدنن زوهفرغ( ةطقنلا ) اهطقن ینعع فورلا طقن لاقب رد هنس انعم
 طاقنو طقن یعجج یدنلوا قالطا هنیرلکس همججم قو رح هلثسانمو رد هنس انعم
 طاقت هرارباج كولب كولب نالوا هدر هللا هقالع ويو هدننزو باتکو درص رولک
 ۱ هلدش و هق رفتم اعطق یا اطش و ءالکلا نم اطاق اندح و لوش روئلوا قالطا طقن و

 رد هنسانعم قلواول راح هلن هطقش رب هدننزو لعش ) طقنتلا ( زدبلع كلحرر

 قلآ هثسح هتسح ى ربخ رو ءالكلا نم طاقن اذ راص اذا ناکلا طقتت لاقي

 | ( طیقتلاو طف انلا ) "و هدعب ايش هذخا اذا ربا طق لاقب ردلمعتسم هنس انعم
 | افلط«هلیتعف ( طفلا 7 ا اول یوم ولید سل وک كنهلوک ةن واخ

  لوتلع رد رک دلیا ريبعت تيجو یلابن هحالآ هڪ روند هنب زوب كشود
 | اذه مزلا لاق ردلمعتسم هنس انعم تش رطو بولساو روند ههم ود هن وکر

 | طفلا كلذنم اذه سيل لاقب ردلمعتسم هنس انعم هنوکو عونو ةقب رطلا ىا طقلا
 تهك كنرکب یعب دحاو یر روما هک روئلوا قالطا 42عاج لوشو عونلا یا

 | [ طسوالاطا ةمالا هذهربخ ] ههحو هللامرک ىلع ثیدح هنمو حراشلالاق رل هلوا

 یواه هجا را ردبا یسو روا حدوه هک ردیسا بوت جوسم ندک و لنمو

 هلل رسک كنون رواک طامنو طاعا یھج راھ و
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 | کیا یرلهمقل هدماعط هکر وئید هدرلهینک لوشو رونید هدرلهسک ندا رفس دبعب

 ردبامنعو هنبرتانج نالوا هدنرلنای نوجا كمرثوک ینکولبربو لکا ینکولبرب بولوب
 روند هرل هسک ربخب ندشبناسئاو بدا ېپ ندنآ لک ادیدب یماعط لوقیلع رلهلوا

 فصنلا نوقلیو افصن نوک ايف نیفصنب مقللا اوعطاقیا طعن مهلاقب ردیدرفم طعا

 | هبرسک كنهزمه ( طاصنال ) مهنورحو مهلك اف بدالا اوُیسلا مهوا ةراضفلاق

 نيغو كنون ( طغنلا همقل عطق اذا لحرلا طعنا لاش رد هنس انعم كلوب ىب همش
 اضعب و یرسک كنو ( طغنلا ( رددرفم طغا روند هرامدآ نوزوا ك هل را هع

 ضعب رونلوا ریبعت یغای تفن هکر وند هغ ای فورعم رداطخ یصق دوخای هلیحف
 یرلش اطو للح یحایر رولوا نسحا یغآ رولوا هایسو قآرقج بوبانبق ندعضاوم
 یرارغج روق نوکتم هدحرف یسهحرزفو عفان هبوجاسو عم یراهدسو بیذم

 ناقح بوبانیق یاب تش لمس هدش كنافو یعف كنون ( ةطافنلا ( ردکلهم ۱

 عونرو طفنلا 0 منسوم یا ةطاغنلا ىلع نالف لمعتسا لاقي رونید هعنصوم

 ردغ ارجرب یک یسارچ ماچ ارهاظ رولنلبدیآ هلکنا بوقای هک ردیسا غارچ |
 بولوا عونصم ند رقاب هک ردیسا تلآرب و ردزناج هدهلیفیفض كناف یخد هدنسیکیاو

 | یاران آ یغای تفن نوحا قارحا ینعشد نالوا هدنحراخ راصح دوخای یرر هلک زا
 ساحلانم ةادا یهو ةطافن هدیو ج رخ لاقب ردقح هلواوب یرلقدن آ هرواص یلغاب

 هدننزو هح رف ( ةطفتلاو ) هلی رسکو یعق كنون ( ةطفنلا ) طقئلاب اهیف یرب
 هغحرابقوه هلویس ناقح هدندیو ردهنسانعم یردح روید هکعچنافح هدرلقحوح

 ندلع ث رثك ( ةديفانلاو ) ( ةطوفتلاو ) هدنن زو هنیفس ) هطیفتلا ) رونب د
 تس 0 ارو طقن تاذ یا هطفان و هط وفنمو 4 طرق فک لاش روند هلا شمرابق

 روئلوا رکذ اعابنا هنظفل هطفاع دوخای روند هیحک یشید هطفانو رد هل رابثعا دب |
 قرانآ بورکسو هعفد هعفد ینلوب هطفانو هلحمیف رکذاک ةطفان ةطفاع هلام لا
 (دضتلاو ) لينوكس كنافو یصف كنو ( طقنلا ) روشد هر نالوا ربا
 قمرابق لوق ىلع قنوا هرای ندلع ثرثک لا هدنزو زا ( طیفتلاو ) هلن

 الع تحرق اذا عبارلا باسبلانم اطیفنو اطقنو اطفن هدب تطل لاقب رد هنسانعم |
 دوخای كل هراب ینرللا كمدآ رب كلشيا سرا هل رسک كنهزمه ( طافنالا ) تلحوا | ۲

 هعفد هعفد ینلوب یصکو ةطوفنم اهلعحاذا لمعلاهد طقن لاقب رد هنسانعم قرابق || |
 نتفخ ( طفنلا ) تمراذا اهلوب زنعلا تطفنا لاق رد هنس انعم تم هبا قراآ 8
 لاقب ردهنسانعم قلقا بونای بولوا شنآرب ندفلنغ راط دوخاب قلراط هدننزو | |

 طغت هدننزو لعفن( طفتتلا )لابنعغ قرتحاوا بضغاذایناثلا بابلانماط لحرلا طق
 | هلینربو ىجك هدننزو زیزا ( طیفتلا ) طقن ینعع لحرلا طفتت لاقب رد هم ات
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 هطوشنا هل رقع لاق یک یموکد روقحوا هل وا اشا یسزوح هکر ونید هم وک ود ۱

 | اذا لیلا طشتنا لاق رد هنسانعم قعازوا تک ا :ا نالوا یموکود

 هغلاب نالوا هرومالس هدوص ولزوط هدننزو روبض وا E هدخ
 | هکرونبد هب وبق لوش و ځم و ءامق رقم دقراص اذا طوشن ةکس لاقب رونید
 اذا طوشن رثب لاق هلوا رقج هلا هریک تابذح هغوق هلغملوا نرد تیاغب

 یلکلیا هدننزو هوبنا ( ةطوشنالا ) اه رعق دعبل ریثک طشت ىلا جات تناك

 هلرسك اردانویصف كنهرمه ( طاشنالا ) ةكتلادقهک اهلالصا لهست ةدقع یهو
 | لاقب هلوا رقجهلا مکجرب نام هغوق هلغلوا نیقكي ییوص هک رونید هبویق لوش
 قالخا بوت هروک هلوا سپ هبذج ولدلااهنم حرخ هبرق یا طاشناو طاشنا رب

 بولوزو یرد ( طاشنتسالا ) رولوا ردص)فصو هروک ینائو بولوا ندنلیبق
 هلیت ( طشنلا ) عقجاو یو زا اذا دلج لا طشنتسا لاق رد هنس انعم قعث رو

 فرات نوا كم روا ندیکی هدتقو یرلکد زوج یبا هک رود هر هک لوش
 كناطو یحف كنون ) طالا ) رد طبشناي طشا یدرفم ارهاظ هلوا رل رازوب

 | بوكجو هدشاذا لوالا بابلانم اطن *یفلا طن لاقب رد هنسانعم قلغب هل د دشت

 | قاق رد هنس انعم كلبا قلقاشکی ءدوهبو هدماذا هطن لاقت رد هنس انعم قغازوا
 | طن لاق رد هئسانعم كمك هرب رو رذه اذا یناثلا باسبلا نم اطن لح رلا طن
 لحرلا طن لاقت رد هنسانعم قمحاق هدننزو ززا ( طیطنلا ) بهذ اذا ضرالاق
 | ضراو طيطن ناکم لاق رد هطیطن یوم رد هنسانعم قاریاو رفاذا اطیطن

 | لاقب هلثیت رد ططن یعجج روند هدیعب رغس هلیتعف ( طنالا ) دیعبیا ةطيطن
 | قاشکی ولزوس قوح هدننزو دادش ( .طاطتلا ) دیعب یا طنا رفس هل ضرتعا

 هدننزو دف دف ( طنطللا ) راذهمیا طاطن لحر لاش روند هیسک وڪ هواي
 | شم وس بولیکج یبوب هدنن زو لاسلس ( طانطنلاو ) هدننزو لفلف ( طنطتلاو )
 | قاریا هدننزو هلزاز ( ةطنطنلا ) رولک طئاطن یرلهج رونید همدآ نوزوا كب یک

 | رد هنسانعم قلوا دیعبو هرفس دعاب اذا لحرلا طنطن لاقب رد هنس انعم كللا رفس
 | لاش رد هنس انعم قعازوا بوکح ىب هنسنرو تدعب اذا ضرالا تطاطن لاقب

 | لاقب رد هنس انعم قعشلف اربا هدست زو لزلزت ( طنطنثلا ) هدماذا ثلا طنطن

 | لاق رولوا فصو هشقوب قارا هدننزو ءارج ( ءاطنلا ) دعابناذا لحرلا طنطنت
 | هیحاو هکلوارب ینعی فالخرب هدنم هدننزو بحاص ( طعا ) ةدیعبیا "اطن ةبقع
 | یردب كنطب رب ندنس هلیبق نادمه ردنذآ كغاطرب هدنساضق *اعنص ربشو ردندآ
 | هیعسن هللا طعا لولحاب هلکلیا لوزن هغاط لوا هنسک مان دنرمن ةسعيبر نالوا
 | هلنیتض ١) طعنلا ( رد طعا یمسا هدکنا هکردراو هقنالپ ر هدغاط لواو ردش#لوا



۱:۱ 

 یارس یدلبآ رارف هنیرهش و ص PE نم دا ۷ ما لا لق وا تردا

 هدنرلکدلیا راسفتسا رابره وید سیم نلتا لاکا ینو هدایز هلفلاق ماعان روزه
 ردهنسانعمقغلطاشت هدننزولعفت ( طشنتلا ) ردشلوا لثم هلکلتوس یر و نم مالک

 رراہعتسم هت انعم كالا ناباس عطق هلا ریس تعرس و طشت ی٤ لحرلا طش لاش

 ردلمعتسم هنسانعم كم وب هلدشو فنع هقانو اهزاج اذا ةزافلا تطشنت لاق

 یدآ رب هلرسک كنز ( طاشنالا ) تدش اذا اهربس ىف ةقانلا تطشن" لاش

 يتاقلعتمولها كمدآ رب و اطشان هلعحاذا انالف طشنا لاق ردهنسانعم كم ردنلطاشت

 هلحا طشت اذا لحرلا طشنا لاقن ردهنسانعم قلوا واطاشن ولشنح یرلهاد دواي

 یوکود و امایاب تشعاذا هيلا هنطثزا لاق ا ققوص نالب و هباودوا

 یوکودیلکشنا نالوا هدنغایا هود و اهلحاذا ةدقعلا طشن لاق ردهنسانعم كمزوح

 هتط وشن ادم اذا لاقعلا طشنا لاقب ردهنسانعم قغازوا بوکح نوعا كمزوح
 4هسلتخا اذا هطشتا لاق رد هنسانعم قعاف نیلروغوا یهنسن رو لیا غف

 | هدننزولیعفت ( طیشتتلا ) هقئوا اذاهطشنا لاق ردهنسانعم قلب کا یهنسن ر و
 تلموکود و اطشا هلعح اذا هطشن لاق ردهنسانعم كمرو طاشز هیسک ر د و

 لها یک بشن هدننزو نع ( طشنلا ) هدفع اذا لیلا طقت لا زد یالعب

 هدننزو طلسم ( طشنتلا ( روند همدا نالوا ولطاشن یرلهباد دوخای یناقلعتم و

 هلواررو تونا هقدناصوا و بون هاک هدلوب هلغلوا یسهاد هکروتند هیسک لوش |
 هدننزو طشک ( طشنلا ) اهنع لزا مس اذاو اکر ةباد هل تناک اذا طشتم لح ر لا |

 یناملا بابلانم اطشن ناکلا ی م طشت لاق رد هنسانعم قمقح هر رخآ ندرب ۶م |

 ولدلاطشن لاق ردهنسانعم قمرقح بوکح زسهراقم ییهغوق ندیبوق و جرخاذا |
 تطشن لاق ردیسقوص هکردهنسانعم قمرصا هلیشید نالی و ةرکیالب اهعز اذا |

 لاق ردهنسانعم كلموکود و امایناب تضع اذا ىناثلا و لوالا بابلانم اطشت ةيحلا |

 هنهنغلوش هدننزو هنیفس ( ةطبشنلا ) هدقع اذا لوالا بابلانم اطشن لبلا طشت |

 لرلنآ زونه یغوبشاب ل رکسع ندبا منع هرزرا هذن طرب هکرونلوا قالطا |
 هلواسرتسد هدنرلیلاوح و قارطا دوخای هد رط یاننا نیزسقهراو هنب رلهاکمارآ
 موقلا ةن ىلا ریصب نا لبق سمنرلا باصا ام ةينغلا نم یهو ةطبشن اوغتعا لاق

 بونلوا فداعصت دصقریغنم قروا یلام نعد هکرونید هنسیروس هود لوشو |
 ذخا یبیروس یرلکدید هطیشت هدنزو لاعتفا ) طاش الا ) هنلوا قوسو ذخا ۱ 3

 كفلوم اهوفاسواهو ذخا اذا ةطيشن موقلا طشتنا لاقب ردهنسانعم كليا مانتغا و "
 ییسیرد و یرالو كلاب و رد هل رابتعا روکذم یعسر هوطشتا هل ربع درفم |

 ۱ هل رشید یراج راوط و اهشق اذا ةیسلا شا لاق رد هنسانعم قعوص |

fولکایاو نانسالب هعزتنا اذا ىعرلا لاما طشتنا لقب ردهنسانعم یدربوق بوک  | 
 راح س جس د دا ےل اہک ا وما کے ےک کس

 ےس وصمت



۳: 
 تستی توت

 ۱ انا نت زور ا رنو امر ادا بالا ا ا دنا
 كلا یاوسر هسان هلالصف و ےک مش یهسک ر هدننززو برق ) طرذحلا ( هیشا اذا ١

 لاق رد هنسانعم كجا غامدو ربکو هټشو ا تقف اذا اطبخ هب ظخم لاق رد هنسانعم

 هده يخف كنون زد هنسانعم سان هلع كنون لا ) ریکت و خد اذا ىلع 2

 قآ نانلوا ریبعت كیلیا رادرمو سانلا یا یاوه طخلا یا یردا ام لاقب ردیاب
 اود ید عاخ رراو هنشام كنهقرا چوا ر و هغامد یوا ر گود هکیلبا ۱

 رفص و قفص هدقدرارمص هکر وند هب وص ام نالوا هدنغاتب قحوح هدجرو |

 روند هرازابهزبن ناشواقارّم هلینهح تدالحو تعاعش لنت ( طا ) رازبد |

 دیش هدننزو مکر یو یرهزا ةلاطبو ةعاع حامررلاب نوبعاللایا طخ مج لاق |

 2 یکلوا جوا هللا طسم هدننزو طسب ( طسالا ) ردشلنا مهوت هاكمللا |
 هرات 1 ۳ هدننز و قنع (طسنلا ) ید ر کد هکردفدارم |

 ینرلب رواب بوق وصین رللا هني رلجر هدکدلبا بسک ترسع یرلءهروغ وط 2 راهقا و

 قلوا لدشوخ و داش و نش هدننزو داشر ( طاشنلا ) رلهلوا ردا جارخسا
 هسا ی ربغ دوحاپ نوحا نلئسا شبا وا ردیلباقم رو#ف و لی ز یو

 لمعلل هسشن تباطاذا عبارلا باملا نم اطاشن لحرلا طشن لاقي نوسلوا نوحا

 ( طتشانلا ) تنعم اذا ةبادلا تطشن لاق ردهنسانعم كمروع راوط و هربغ و

 ندیک هر ندر و روند دمدآ لدشوح و نش و هاب هدننزو راما ) طہشألاو (

 نم طشنت موحلا ىا [ اطشن تاطشانلا و ] یاعت هلوق هنمو روند هننزوکوا ناب

 سوفتلاوا اقیفرالح اهل یا اهضبق نمؤملا سفن طشنت ةکتاللاوا رخآ ىلا جرب
 هرخآناکم ندناکمر تاطشا هدهموقره تبآ نعپ اطاشن تولادنع طشنت ةنمؤملا

 هطشا روث دارم شپ رک ذیساک ردذوخأم ندننفل طشن نالوا هنسانعم جورخ

 یوکود دوخای رولوا كيد موج ندبا لافتنا هرخآ جرب ندجرب رب هلیبشت

 هکرولوا ذوخأم ندنظفل طاشن دوخاب رولوا كعد هک الم ندبا ضبق هلتعالم و
 هنموم سون نالوا مرح و هاش هلقاتشا هب رلعا قیفر یال هدنوم تلاح دا

 لاق روند هلون بعشذم ندنلوص ندنغ اص كلوب ولوا طشا و رولوا كعد

 طشاونلا كلذكو ةرسيو ةن مظعالا قي رطلا نم طشندف ناک اذا طشان قی 7

 قالطا طشا هنر و طشاوت هدهرایدنق نالوا بعشنم ندارم ىنعب لیاسلا ی

 نالوا ولطاشن و نش یرلهاد دواي یناقلعتم و لها یک طشنء طیشت و و

Aطیشن عحرب قحال 4 هک ریو رام ر و ردیدآ لحر ر نیا و روند  

 هنسانب یار 3 نوعا دایز نالواریما هد سعد روم ردیآشنم كنلثم + دره نم 1

 ترداىم



 مس نیست a a O ne mi em ae سس یاسین سونی

 ۱ كلا جارخحسا هللا رکف لاجعا یهوهفع و انعم كمالک ر و ملا بسضنوا طاب الاب |

 تكعشرا هب وص دسک نازاق وبق و هح رذحسا اذامالکلا بش لاق وا هک

 هبوصهسک نازاقو وقد و( طابنتسالا)اههاما اذاةيكرلا رفالاتطم لاق ردهنسانعم
 كلبا راهظا ىبهنسن نالوا ینخ و اههاما اذا ةيكرلا طبنتسالاغب .ردهنسانعمكشربا
 هبقفو دیح و ءافح دعب رهظا اذا لوهحا ءانن ىلع *یشلا تا لاش رک

 لاق ردلمعتسم هنسانعم كجا جارضسا هبفح ماکحا و یناعم هلن داحا و

 هدننزو ریز ( طست / هداینحاو همهش نطابلا هقفلا جرخسا اذا هیقفلا طبثتسا
 ڭغاط رب هدهکم قیرط هدننزو *اریج ( ءاظیبتلا ) ردندباصصا هک رد طیرش نا
 یا و یحصف كنون ( طقنلا ) ردعضوم رب هدننزو رببز ( طیبثلا هاثعو ) ردیدآ
 هلا لا نوعا كعشرب دوخای نوعاقغلیصب بولهزود یهنسنر هلئوکس كن هثلثم

 ةرغ اذا یناثلا بابلا نم اطثن ضرالا ىلع هطثن لاغ رد هنسانعم قهردشقص هر |

 رونید هنابن نیلشب هفمقج بورای یغاربط زونه دشو تمطب تح ابلع هد |
 نكس اذا اطوث و اطال ىلا طا لاقب ردهنسانعم نوکس كمطید طشو طثنو

 قمقح بورا یرب راتنمو هلقنا اذا اطثن هةل لا رد ةن سات قير خاو |
 هدننزو لیعفت ( طیثتلا ) ضرالا نم تجرح اذا ةامكلا تطشن لاق ردهنسائعم
 كنم یاحو ىح كنون ( طیعلا ) هنكساذا هطشن لاقب ردهنسانعم كلا نیکست
 لحرلا طح لاق ردهنسانعم كمروجکس کو که تدش هسک مومغم و نوزح هلئوکس

 یرقو بوناقیط قملغا هدسکو ک طیح و طو ارفز رفز ادایناملا بابلانم اطرح

 یلئابس طح و رولوا ندغ و هصغ طارفا رونید هکلنا د درت هنوا یر هلغمامقح

 1۳ و ادن « رحز اذا الی لئاسلا طط لاقي ردهنسانعم كم لا رازآ و رحز

 هل ردص ردهنساذع» قاتا هلغلوا بات 1 ندقلن وغ رو و ندنتلقن تآ طرح ۳

 لقثلانم تاص اذا الی و اط سرغفلا لو لاق ردیا روهظ ندنغلارا یزغ وب

 ( طحانلا ) روشد هن رمل لا سفت هدقلارا نکرابریح یز رلیح ريج و ءایعالا و

 ( طاصلا ) ادیدش لعسي یا طحان لحر لاقب روند هیسک نالوا ررسکوا هلئدش
 ۱ (طاعلا) ریکتم یا طاح لحر لاق رونید زا نیدوخ هدننزو دادش

 ریسعت هم رقهح هکر ونید هنددرت هدسکوک بویمقح هرشط كناکی هدننزو بارغ

 ۱ ( "هطحلا ) رهظب ناربغ نم ردصلا ىف ءاکبلا ددرت وهو طاحلا هذخا لاقي رونلوا
 ةطوحما ) رولواضراع هنبرلسكوك كنهود و كنآ هکردیدآ ضم رو هدننزو هرم

 (طخلا) رونبد هرلهود و هرلتآشمارغوا هبهطحتلع هدننزو همرکم ( ةطفلاو |
 ردهنسانعم كمك هقح یناھکان هرزوا هسکرب هلینوکس كنم یاخ و یصف كنون ۱

 لاقب ردهنسانعم كمروکموس و مباع ًارط اذا لوالا بابلا نم اطخت ملا طخ لاقب
 كمروکموس یخدوب هدننزو لاعتفا ( طاضتالا ) هفنا نم یا یا هامر اذا طاخلا طخم



۱۳۸ 
 کت

 دیدش قوسو رابداو لابقاو دعبو وند یا طایمو طايح اوعقو « لئملا هنمو
 زدهب رقرب هدنب رح لحاس هدننزو طبخ ) طم ( لالتخاو جرهق نع نيف رطلاییا

 یاعت هنوعب نڪ رددآ هب رفر هدرصم

 | رد هنس انعم طص هانوکن كن هرمهو یصق كنون ( طانلا ) (۰ نوللا لف ه)
 | هدننزو طبح ( طبثلا ) رکذپساک ردیفدایغ و هدننزو طیح ( طیتنلا ) رک ذیساک

 ءالا طب لاقب ردهنسانعم قمقج بوبانیق وص ندرب هدننزو دوعق ( طوبتلاو )

 هنیدم طبن و اپام جرخسا اذا اطس رئبلا طبل لاقب ردهنسانعم كليا جارخسا

 ماربلا رجح ردیع-ایداور هدنس رق لع مان *اروح نالوایندعم مار رج هدنسهبحات

 ردهتسانعم كعش راهب وص هسک ن ازاق یوق طد و ردشاط هاتس عور را رابب كل وح

 | سیقلادبع هدننارت نیرصهدنزو ءار ( ؟اطبتلا ) اهه اما اذا ةيكرلا طب لاقت

 صوصحم هریغفون هدلح ما فیرش ندد ضراو ردندا هب رق ر هدندرون

 ءاطبت اتش لاق روند هن وبق ضاس یر روکوب ءاطد و ردیدآ راب كحوک رب

 | عصومر هدندالب یسلیبقرب و نب بلک هدننزو منا ( طلا ) ةلکاشلا ءاضب یا

 | (طبتلا ) ردیدآ عضوم رب هلیاه (هطبنا) ردیدآ هبرقرب هدنساضق نادمه و ردیدآ

 طبا سرف هنماو رونبد هفلوا ضایب یراروکوم و یرلتلآ یغتلوق كن هلنیتصف
 هفرغ روند یندهطبت اکا و رونیدهیوص ندبا روهظ ادتبا ندویق نالیزاق طبل و
 | روغ كمدارب و انام نم رهظیام "لوا یا ابنطبن و رثبلا طبن دجو لا هدننزو
 طن و هلبع ردق و هروغ یا هطس لرد ال نالف لاش رونلوا قالطا هن کو

 | هدنرلهرد ینعی هدنحاطب هبرب عقاو هدننی هفوک هلا هرصب هکردهفثاط رب ندسان
 ۱ عجب روبسید ید طابتا و هدننزو ریما رود ید طی هرلن [ و ررولوا نکاس

 | رونید طابن و هلال تاکرح كنون رونید یطابن و رونیدیطبن هدنتبسن ,هلیسهینب
 ناک طابن و ةثلثم یطاب و یطب لجر لاقب یک نامو ناو "ین هلبفذح كاي
 | رود هنآ نالوا قآ یراروکو و یرلتلآ یرلقتلوق هدننزو رجا ( طب الا )
 | وص هلرسك كنهرمه ( طابن الا ) ةلک اشلا یا طبثلا نيب ىا طبا سرف لاق
 | یهتنا اذارفاا طبثا لاق ردهنسانعم كمثنب هیوص ندیا روهظ ادتنا هسک نازاق

 هرهاظ نکیا ینخ هنسن رب و ردشلنا رارکت ینو فلم هکر د حراش هطبنلا ىلا
 | ءافخ دعب رهظ اذا لوهحا ءان ىلع "یثلا طبا لاق ردهنسانعم قلوا جارخا
 طب هدشنزو لعفت ( طیثتلا ) رثا اذا هيلا طنا لاقي رد هنسانعم كليا ريثأت و
 هشت اذآ لجرلا . طب :. لاقب رد هنسس انعم تولتسن هرلنا لوفیبع كم رکن هنموق

 طالب



۱۳۷ 

 نسخ ( طلما ) هبلع .رعش الو هتغلا اذا اهننتح ةفانلا تطلما لاق رد هنسانعم |
 بارع ( طالمما ( رد طبلاع یمجج روند هن هقا نروشود دلو دليون هدننزو
 2 ربما ( طيللا ) روند ه هقان نالوا ینداع كمروشود دلو كدلبو هدنزو

 طاما مهس لاقب رونید هفوا نایلوا یکلب و روند هنسیرواپ هود شوط كدا وت
 لاقب قد هنسانعم قلوا زسكلي قوا هدننزو لعفت ( طلقلا ) هل شيرال ىا طيلمو |

 طا لاق رد هنسانعم قملوا قحریصو زود هنسنر و طلما ناک ادا مهلا ظلم

 رد هنسانعم قعاق نیلروغوا ییهنسنرب هدننزو لاعتفا ( طالتمالا ) سلمت اذا *یشلا
 كناب و ینوکس كناطو یعف كمالو كي ( هيطل» ) هسلتخا اذا هطلتما لاقت

 هدنوب رددربلا دیدش و هک اوفلا ریثک هکرد هدلن رب هنت رغ تارف رهن لقبا |
 ییا وب كلم ما سوطلم هدنرلباتک ایفا رغح هکر د مجرتم رد نحل یدیدشت كاي

 ردکلت هلتعرس دارم هکرونید هک هنوکرب هدننزو یزجج ( یطللا ) ردیسانب
 عارصمرب رعاشرب رکیدو عارصمرب رعاشرب یک طیلم هدننزو هلعافم ( ةطلاملا )
 لوا عارصم هکايوک ر دلمعتسم هنسانعم كليا هاشم هلیهحو كلی وس
 هاو تس فصن لاق اذا ان الف طلام لاق روند ید هزاجا .هکو راویص
 ېرلکدید یس هطا هطلام هد رکدقا الاحر ديما هدلبرب هدننزوهبحاص( هطنام) رخالا
 دیعص راد تنافو كيم ( طولفتما ) رلریدسبطلام هنسیلابها رد هوا هل
 لاق رد هئسانعم كما دادیو روح هدننزو طبخ ( طلا ) رگ هیلب رب هدربصم
 هرعز اذا هطام لاق ردهنس انعم كما رازآو رحزو راجاذا اطیم طبع نالف طام

 ایم ینع نالف طام لوقت رد هنس انعم قتلوا هغ رالاو دبعب للاخ” ناطیمو طیمو

 ها اذا هطام لاق رد هنسانعم كليا قارباو هغ رالا طیمو دعبو ىح یا اناطیمو

 طبمود ما لاتش رد هنس انعم تدشو ادي یا اطیمدجام یتح ءالتما لاش

 هلب رک كن همه ( ةطامالا )هن وشیاهطیع هذخا لا ردهنسانعتوقو روزو ةدشیا
 یحت اذاییع طاما لاق ردهنیرلانعم كلیافرطریو دیعبوقلوا فرط ر ودیعب دوب

 لالتخاوشروش هنغلاراتعاجرب هدننزو لعافت( طباقلا )هدعباو هاحاذا هطاماودعبو ||

 مهنييام دسفادا موقلا طيات لاش رد هنسانعم قلوا هابتو دساف یرلنب هلکعشود ۱
 راکت هدننزو دادش ( طابلا ) اودع اسناذا اوطیام لاقب رد هنسانعم قعشقاریاو |

 باعل یا طابم لحر لاقت رونلوا ریبعت 5 قالیآ هدیکرت رود هیسک لاطبو باعلو |

 زدهنسانعن .هحونو لیمو رد E رحزو عقد هدنن زو باتک ( طابلا ) لاطب ||

 هلیس هدایز نکرروتک وریک ندوص یراوطو رد هنسانعم رابدا كمریو هسک 2
 روند هکمروس كب هلبس هدایز نک روتلیا هیوص طاب هک هنن رونید هکم روس

 ۱ رد هنسانعم د سه و هدایزو "یشیا طیم هدنعام لاق رد هنس اعم نی طیم و هدعبا و

= 



۱۳ 
 نیو اتش سنن تستر ی

 تا رهثا .ةتسلدلو اذا ر لاق هلوا شوط قلبآ ید دوخاپ قلبا

 طاقما یعج ج روند هغازود ندا ی راک دتبا دیص شوق هبي كيم ( طقلا )

 E هطقم لاق رد هنس انعم قلاچ هر ( طبققلا ) رولک
 ( ةطوعقلا ) هحرخسا اذا هطقتما لاق رد هنس انعم جا رختسا هدننزو لاعتفا
 هللرسک كي ( طللا ) یدنلوا رکذ هک ردیف دارو هدنن زو هط. وعخ هلیعط كيم

 هدکدلربونوصاهظفاح دوخایتناماهنسنر هنسیدنکهک روندهیسک رارطوثیبخلوش "
 لحر لاش هلوا رونللالح بوبراج بولاج ینآ هدنبلا هدقدنلوا نیبعت یرب دوخاپ
 طالمایج رونید دیسک قشراق یسنو هلصساو هقرسالا"ینهیلا عفربال ثيبخ ىا طلم
 قشزاف ۳ دوعق ( طوللا ) یمن طلا طلم لجرل E و

 طالا طلم لاقت Hh قماوض راود هدننزو طلخ ( طاملا ) اطلم ناك اذا |
 هقلح اذا رعشلا طلم لاق ردهنسانعم كابا شارو هالط اذا لوالا بالا نم اطام ز

 ما ریغل هئدلو اذا هما هنطلم لاق رد هنسانعم یقمروغوط دلو مامان یدم و ۱

 اذا طلا طلم لاقب ردهنسانعم قماوص راوید یخد وب هدننزو لیعفت (طیبقلا )
 كاا ليت رعاش رخآ 7 ییعاربصم ردد بولی وس عار صم 5 وعابش و هرلط

 هعاو تب فصنلاقاذا انالف طلم لاق رک دنا ردروهشم هلا هظلاع کرد هسا

 نانلوا عضو لا رایروق یکیا و یشاطیکیا كنانب هدننزو باتک ( طاللا ) رخالا

 هب طلع و هانیلایق اس نیب لع نیطلاوهو طاللا و نبللاب طا یب ر لاق روند هروماج

 ْناطالم هند اج ییا رونید هنناجرب كدکروا و هسانعم بنح روند لابو طثاحا
 ذخ لوقت رونلواقالطا هن زوم وا لوقیبع هنن رالوف كنود ) طالمانبا ( روند

 علطلاقب رونلواقالطا هنآیکی ( طالم نا ) هیفنکوا هبدضعبیا ریعلا طالم قاب

 (ءاطالا) یدنلوا هینکت ندنفیداوص قافآ هلوترب یآ هکابوک لالهنا یا طالم نا "
 ندنعاولا ینیراپشاب هلباه (ةاطالاو) هلایرصق البلق و یدم كفلا و یرمبک كم

 4 یرد هقف و یک راز نالوا هد رزوا تنکک شاب هکر د اا قاعمس ۱

 رود هراز ه> هف وب نالوا هدنشدب کک هلا تاب لوقىلع روند هغی راب غلاب

 مهقلاو دلاب یهو [ ةضولا ةيد فصن یطللا ف ] ثیدسا فو حراشلا لاق

 ( طلمالا ) همظعو سرلا ملل نيب ةفيقرلا ةرشقلاوا قاسعسلا جاصشا نم *اتلاو
 هدسح یف رعشا یا طلما لحر لاش روند همدا زسلیق ییدب هدنن زو طی

 (فطللاو ) هلنبتحف ( طللا ) رک ذپس اك یکطبام رونلوا یالطا هقوا زسکلی و
 بابلانم ةطامو اطام لحرلا طلم لاش رد هنسانعمقا وا طاما هسک ر هلي كيم

 كمزوشود دلو كدمابوت هقا هل رسک كنم زمه ( طالمالا ) دعاما ناک اذا عیار

 انعم



 ۳3 انا طفتما 3 رد هنسانعم قمریص ق طافتم اودتما اذا * دلا طختما لاق

 رتا یا عفترا اذا راهنلا طغنما لاقب ر دلمعتسم هنسانعم قمازوا تقوو هلتس

 هود هدننزو لمفت ( طخقلا ) یدنلوا رک ذ هکر دبفدارعو هدننژو طعع ( طغملا )
 اددش هبدیدم اذا ريعبلا طع لاش رد هنسانعم قءازوا بورا ک كي یرللا ¿ نکررو

 كمن ركن كز هيام رک لوق ىل, كت ركس هدنفایمو عسو تياهن تآو ریسلا ف یب
 EA هک زدن راب ندکنرکس هر هر توی راس كد هک رد هاشم

 یدسکر و هبرح ق هئاوق دموا ادم دجال قح یرح اذا سرغلا طع لاقت
 رابغلا هلتق اذا مدهلا تح نالف طغت لاق رد هنسانعم قلوا كاله بوغوب زون

 هقنع طقم لاق رد هنسانعم قريت ینوب كن هسکر هدنزرآطق ( طقلا )
 هنبکو ظیف بوردنحوک یب هسکر و اهرممک اذا یناثلاو لوالا بابلا نم اطقم ,

 االف طقم لاق رد 4:سانعم قدردلوط هلبا اکو منخ ینورد لوق یه قلب

 نرقلا طقم لاق رد هنسانعم قااح هرب بوباق یمدآر و اظیغ ءالموا هظاغ اذا

 هلب رللا بولاچ هرب یبهرک یراک دنیا ریبعت پوط لافطاو هعرص اذا نرفلاب و
 اب برض اذا ةركلا طقم لاقب رونلوا ریبعت قاي وا پوط هکرد هنسانعم قئوط |

 اهطخ ییعع نالا ریاطاا طه لاقي ردهنسانعم كيشلتفح شوقو اهذخا مث ضرالا

 4فاح اذا اما هطقم لاقي ردهنسانعم كەر و دنآ هلا رلايم Î رو

 طقم و اهب هب رض اذا اصءلاب هطقم لاقي رد هنسانعم قمروا ةلکنکدو اهب

 هلبا بیا كج وک یک یجاقو هدش اذا _هطقم لاش رد هنسانعم ت دش
 كکوب كبو ریغصلا لیباب هب رض اذا هطقم لاق رد هنسانعم قمر وا هیسک ر
 قلعب ی هنسن ر هللا طاقمو اددش هلتف اذا لیلا طقم لقب رد هنس انعم

 لوق ىلع هبیا هدننزو باتک ( طاقلا ) طاقلاب هدشاذا هطقم لاق رد هنس انعم

 ریغصلاوا لبا یا طاقملاب هدش لاقب رونید هنن الوا شلکوب كب بولوا كجوک

 لحر لاقراجآ لاف هللا رلشاط هدرخ هک روند هبیلاق ( طقالا ) لتفلا دیدشلا
 .طقام نب طقاس رونید هنس هلوک كن هلوکو یصحلاب قراطلا نهکشلا یزاحطایا طقام
 هانک ند هبام ورف .هبنرلاب رانو یدنلوارکذ هدنسهدام طقل هکهتن رار د طقالنا

 رونید هب هود نوغروط شلاق بویم هديا تکرح ندلازهو فعض لاکو رارولوا
 تیاغب هده اکنحو هكرحصب مو لازهلاو ءایعالانم ماق دقراصاذا طقام ريعب لاش
 كن هغوقو برطاف عضاوملا قیضاقیا طقاملا ف هتیفل لوقت رونید هرب قحمراط

 (طوقلا)رونید هربیلجو هبیا كحهدب تآوهدننزو بتک رولک طقمیعچج رونیدهنییا
 اطوقم ریعبلا طقم لاق ردهنسانمنقلوا ناوتان بویلقرا هلیسهدای ز هودهدنن زود وعف

 قلا هک روند هدلو لوش هدننزو فتک ( طقلا)ادیدش لزره اذا لوالابابلانم



۱ 

 : ینقح كن هسک رب و راودبا هلوصوم یرلنا یرثکا هلی رلکج یرغووط هنروع

: 

 یخدوب ( طاعتمالا ) لطم اذا هقح طعم لاقب ردهنسانعم تكمردکعک بوردنلاپوا
 قماز وا بونوس هئسنرب و هلس اذا فیسلا طعتما لا رد هنسانعم قمربص ملق
  كلکود یرلب وتو یرللیق كندو دتما یا عفترا اذا راهننا طعتما لاقب رد هنسانعم
 ردبسهبنک كدروق هدنن زو هفرغ( هطحعم وبا )طقاست اذا رعشلاطهتمالاق ردهتسانعم

 ییا ی نابا یرد كنهبقع هدنزو راو ( طبعا ( ليت سانم كلکود یرلب و

 عض ومر و ردیعسا لحرر هدننزو سز ) طعم ( ودام هک فنا ورک

 ) طعلا ) ردیسا یردب كتعاججر ندشیرقو رد هدننزو ربا هدنوب دوخای ر دیدا

 داره هکرد هنسانعم قلوا زا كب ىب وت لوق ىلع قلوا ثیبخ كب دروق هلنمد ےف

 اذا عبارلا بابلا نم ,اطعم بئذلا طعم لاقب رد هبانك ندمدع تلق ردقلوا قالواق
 | قالواق ینعب هحزا ییوت هدننزو فتک ( طعلاو ) ( طعمالا ) هرعش لقوا ثبخ

 قالطا همدا زسایق یسهدوک طعماو رد هبانک ندمدع تاق هدارو روند هدروق

 یم هبق تابنال یا طعم لامرو طعما لمر لاقب رواک طعم یهج رونید هلاسموق
 رونلوا قالطا هنب رب تروع ءاطعو اهیف تابنال یا ءاط ضرا لاق رد هاطعم

 ( طاعمالاو ) هدننزو لعفت ( طلا ) هنءووس یا هناطعم ىلا رظننال لاش
 یدنل وا ماغداو باق همم هان ردلاعتفا یلصا هک هلل مک كنهددش میءو كن ءنمه
 ینعع طعماو لجرلا طعم لاقب رد هنسانعم كلکود هلیببس ضرب یراق كنەدوك

 لاق رد هنسانعم قم هلواق یرلب ون كنهودو هل ضرعب "ادیم هرعش طقسو ط

 ردهننانعم قمازوابولیکح ېک ميبولیکود یو كیاو تراطت اذا هرابوا طعم

 (طاععالا) ردعضومر هلق كندز ( طاعما ) لاطو درج اذا للا طعما لاقت
 دما لاق رد هتتسباتقم کود یزفب وتو یرللبقا كنهدوک یتدوب هدینزو :لاعا
 لاش رونید همدآ نوزوا كب هدننزو مظعم ( طعملا ) هرعش طقاست اذا لحرلا

 طاع روید همدا دیدشو زوای هدننزو سلع ( طلعلا ) ناب لیوط یا طعم لحر
 تیبح تالذک و لی دش یا طاعم لحر لاقب روبد همدا هہهادو ثدمخ و رد وام ۱

 یک رکی شیرک كلاب شاروق هلینوکس كنهمجحم نیغو یصف كميم ( طلا ) ةبحاد |
 ادا ثلاثلا بالا نه اطعم هسوق 0 یمارلا طعم لاقت رد هدم ادعم قءردل وط یک

 لوق ىلع رد هنسانعم كمهردنوس بوکح نوا قعازوا یهنسنر و قرعءا

 هدهاذا *یثلا طعم لاقب یک قسرغب ردصوصخم هکءردنوس بوکج یبهنسن قشهوب

 میم و كنز ( طاتفمالاو ) ( طافتمالا ) نارمصلاک نيل *یث دم وهوا هلیطتسپ
 رد مر قمازوا بون وس هنسن رب ردلاهتفا لالا ف رک

 لا



 و ج iE RO ویو یر ,

 هدنظفل ذیشمو _ روید E ARL نوک تنهصلاخ ربغ 0

 هعس ر ه رو م تغلو رد راج یخد هذن وب رلتغل راسو هن الث تاکرح نالوا یراج

 ۰ ندفرط یکیا هذن نیش هلا هم داض یه نیش رلنا ارز ردیتغل نیو

 یک فرحرب مهد بوبا وا داص 3 و نيش میخ هکر ردبا ماکت هرزوا س.التخا

 تم زدن وس بوکح ی هنسن رب هلی د دشت كە ياطو یضفلمیم ) طلا ( رولوا

 ا ی هغوق ندومقو هم اذا لوالا بابلا نم اط Abs لاش رد تر ۱

 و یر لزوم و یرلشاق ندنوخو رکو هب ذح اذا ولدلا طم لاق رد 4:سانعم

NEها ناو و دما اقم وب هک ریکنت اذا هجو هیبحاح طم لاش ردلمعتتسم  

 كا وس قود لر دلو یراقمر هاشور ها و
 ۱ اھ بط اع هناک نع اهب اطا اهدم اذا اهعداصا طم لاق ردلمعتسم OS زا

 ) هطمطم ( روند هب وص طظیلغ نالق هدب د ضوح هدنن زو هنیفس 1 ةطيطللا (

 کاو ورق كب ,یک درع و هدننزو تارڪ ) طاطلا ( ردع ص ومر هدنزو دنیهح

 ( ءاطیطاا ) شمالا زا لبالا نیلیا اطاطم تبرنش لوق رونید هنیدوس هود |
 : یا ها طط یخ لقب رد انعم كع رو قرهدازوا ینرالاو قرهنلاص هدننزوءاریج ۱

 : هابطپ طما داف E ءاطبطلا ) ردنغل هد هليا رصقو نیدیلا دمو رتضشلاب
 . همش ,اذا هططم لاق ردهنسانعم كکوس هدننزو لیعش ( طربطعا ( رد هن انعم ۱ ۱

  ن ولتو ددم اذا لحرلا طط لاق رد هنسانعم كم رک هدننزو لعفت ( ططقلا ) ۱

 ۱ ف ططم لا ردنرابع نادکلیوس ولرد ورد یزوس هک رد هتسانعم كلیا مالک ۱

 كلتسس یمالک ماکنمو ی وزا نتاک هدننزو هل راز )ٍ ةطرطم | ( هبق نول ۳ مالکلا

 بوم زای ما و قح.یرلفرح هکرد هنسانعم كمرونک هلعف هليا یناوتوریصقتو ||

 aE FAR ماكنملاوا بناکلا طمطم لاقب ردنرابع ندکمالیوس مات یالکو |"
 .. لا رد هن انعم "تاب | بسک تظاغ وص هدننزو لزلزت ) طظمطقلا 3 همالکوا ۱

  هدنن زو بارغ ( طاطلاو ) هدننزو باك ( طاطلا ) رثخ اذا ءالا طب |
 أ رونید هننا قحاب نالوا هدنرنای قرب وق كنهودو كنا هدننزو طبالع ( طئاطملاو )

 ۱ مس ( طعلا )دم یا طئاطمو طاطمو طاطمالص لاق هلوا یدازوا نوزوا |
 ۲ نم اطعم هطعم لاق ردهنسانعم قغازوا بوکح یهنسنر هوس كنیعو یضق
 و هلساذا فيلا طعم لاق ردهنسیادعم قم ریص قو هدم اذا ا تابلا

 رغا اذا .س وقلا ین طعم لاق رد هنس انعم قق قمردلوط بوکح یک کرک فای

 رد و قم روغ وط ندرو هما | أ رملا ليوم لاق ردهنسانعم كلنا عاجو

 ! هفتن اذا رعشلا طعم لاق رد هستم قلو لیقو ترا تی 1

 ی هط رض هرڪا شارف رلب رع قبح اذا اذا آر اب طعم لا ره قل هطرضو

 دا



 "لتع ( طشلاو ) هدننزو قنع ( طشلاو ) هدننزو فتك ( طشلاو ) هلنوكس ۶
 أ يعج رارد ناش هدبس راق رونید هغا رط هدنزو رمذم ) طشملاو ( هدنن زو ۱

 | ريبعت قارط كراهالح هلبعع كميم طشمو هل رك كميم رولک طاشمو طاشما و

  لربد عو بئذلا طشم هکردندآ توا هدرخر و رونلوا قالطا هتلآ یرلکدتیا !

 ۱ :۱ررک نالوا هدننلا هلوونا فيلا ادعوا همدق "رهظ تايماس یا دلحر طبه
 1 صوصحم وو روید هناش ید هدیسراف ردکیک یصب هک رونلوا قالطا هنکنک ۱

 || هکر ونید هبهتشت شلراپ ندج اغا زرطرب و رولوا هدننلیه قارط هکردینآ افغرب
 | لاق رونید هب هود شلصاب افت ییدد طشم ( طوشملا ) راردنا یغابق

 . لحر لاق روئلوا قالطا هیسک نوزوا هجاو طشلاب موسوم یا طوبتء رعب
 , لاق رد هنسانعم قمردش راق هل صف تيم ( طشلا ( لوطو هقد هيف یا طوشم

 E لیست ةبذع ا تم رتب .لاش هلوا ردنا اد هلذقا یوض تك وقر ریختم

 م هبوص ندا نایرح هد ویق هلصوحو "الا ةريغتملا ربلا ءام یا ةنحالا ا اهلا

 2 هنالوازا ندنا هکهتن روند هنهرد ناقا هځزا یبیوصو هلوا رولوا نفعت» هکر ونید |

 كنم نشو ینالث تاکرح كميم ( طشلا ) هللاي د.دشتو رغصم رونید هطیسم ۱

 ها لا رولوا رعت قاقارط روند هرلکک هقفو نالوا هدى زون كغإاو

 ا ماد هيسک صبص مو نهادمو قاتل هلتتسانم وب هلحر اذا رعشلا طم لاقب ۱

 هلقما رط هدننزو هم( ةطاشلا ) قلمتمىا طشلا ماد لحر لاقب روئلوا قالطا |

 تطق لاق روئلوا ریبعت یئارط هکرونبد هنب رللبق لافصو جاص نلیکرد
 1 لاق رد هنسانعم قعغارط هدننزو لاعءقا ) طاشتمالا ( هتم طعام یهو هنطاشم ۱

 هلقما رط لزوک یحاص هک روئید هن واخ لوش ) هط_ داملا ( طاق 4طابم

 هطشام هنیداق هحوق ندنا نیب رب یس هرهج نیک هلوا رارط ینرلحاص كناوسن

 قل هطشام هدننزو( هانک هةطاشاا ( روئلوا ریبعت یج زاب زو هکر دندن و یرسعت

 ۲ هلیبیتس كلزوعع یرانای با كنهود ةلنیثصف ( طشلا ) رونبد هنتفرح
 عبارلا بابلا نم اطشم ةقانلا تطشء لاقب رد هنسانعم قلب ییاکش ارش

 6 1 2 كلت و نخ ندلع ترثک لاو محلا نم طاشمالاک اهییاج ىلع
 هم

 , لحد وا لع نه تنشخ اذا هد تطشم لاقب رد هنس انعم قعاب یسه وقم ا

 یبا ندکدزومس كن هود ید و هدننزو لیعش ) طیشقلا ( ةا وش اهیف

 تطشم عع ةقانلا تطشم لاق رد هنسانعم قملوا قارط قارط ندغاب یرلنای

 هکر درفد دا سه و هدننزو طسم ) طصاا ( ردد ۱ مص ومر هدننزو حیا ) طي الا ) ۱

 داو ى ثكمیم ( طلا ) طسم ىع مج زلا قام طصم ل ا " یدنلوا تیک د
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 تعرمسا اذا ةفانلا تطما لاق رد هنسانعم كما مدقن و سه هاست نودا ۶

 رعشلا طرما لاقب رد هنسانعم قعاچ بولک یقو كفشوب ی ونو لیقو تمدقنو ۰
 هنحاغا ام رخ نلیکود یغروق «دننزو نسحم ( طرما ) طرع نآ هل ناح اذا

 قبا یا لراس بود تعرعیو اهرب دقت الا م لاو و
 ( طارما ) ةمدقتم ةع رسم ىا طرع ةقان لاش روشنید هب هفا ندا
 هلسنعرسو ر وئید هنحاغا امرخ نالوا ینداع كکود یتغ وروق هدشنزو بارح

 كبوت هدننزو لسیعفت ( طب رقلا ) روتید هب هقا ندا قبس ی ر راس
 طم ردهنسانعم كلا توسک ییدبد طرح نانلوا رکذ بودلاصق یرلکی 1

 هغتن اذا رعشلا طرح لاقي هنسانعم قلوب لیقو اطم هلعجف هيك رصق اذا بوئلا

 لاق رد ام كمردکرب لوق ىلع قعاق یهنسنر هدننزو لاعتفا ( طارتمالا )

 میم ( طارعالاو ) هدننزو لعفت ( طرقلا ) هعچب وا هبسلتخا اذا “ثلا طرتما ۷
 رالق ندندن ردشفلوا ماغداو بلق هميم ءات بولوا لاعتفا لصالا یف هک هلدیدشت |
 تاتو طقاست اذا طرماو رعشلا طرح لاقي رد هنسانعم كلکود بونلو رب وتو |

 قل و رالی بوبامرط هلقنرط ی هسک ر هدننزو هلعافم ( ةطرامملا ( ۱

 كندبو ي تكمیم ( طسلا 1 هشدخو هرعش طم اذا هطرام لاق ردهنسانعم

 قمرفیج بوریص یب یم نالوا هدنجر بوقوص لا هنحرف كنهقا هلیئوکسس
 اطسم ةقانلا طسم لاق راردا هدقدشا هود زس وص هبهفا یوص هک رد هثسانعم
 یب هنسث نالوا هدقسرفبو لعفلا ءام جرخاف اهجر ی هدب لخدااذا لوالا بابلا نم
 ىب وئو هعیساب هبفام طرخ اذا یعلا طم لاقب رد هنسانعم قمریص هلقمرب

 ردلمعتسم هنسانعم قمردزص ییوص ییدلیا فشن بوریص هللا لا هرکصندقدتلصا
 وب و نالوا هرڪا مولطو هّژام جرخل هديب هطرخ مث هل اذا بوثلا طسم لاقي

 لاق ردلمع دسم هنسانعم كابا جارخا بوریص هلقمر یدروغوب دوخاپ یدوس

 قمروا هلا حاق هیسک رب و هعیصاب رثاخ نیل نم هیفام جرخا اذا ءاقتسلا طسم
 (طسالا) طایسلاب هر اذا انالف طسم لاقي رویص یتسیرد هک ر دلمعتښم هتساعم ا
 طام ءام لاقی رراقج بوربص نسی رجا كنحا هکرونلوا قالطا ه وص قاروش |

 هیهط ون هکر ديتا كزغجوص قاروشرب صوصخم طسامو نوطبلا طسع حلم یا
 راو هن ینتسبرحا هدقدالنوا یعسق هود هکردیذآ تاب قبص عونر و رد هدندروپ |

 لاش روند هککرا نالوا لیا هک ی یشیدو روند هروماجو ردک یا طیسم

 دیاوص قلالو یغدو هدننزو هنیفس ( ةطيسلا ) عال ن ناک اذا طنسم لعف

 یوم ۳1 کروند و ی یب وص لوشو ةردک یا 4طیسم ةا لاقب روند |
 مجرد ہے س مع زا رس س سم س سس سم س

 1 هام ل 1 رود هل وص قنالو هدننزو ا الا ( ردا لاهسا بورس ةسيا

 هند



 ون رب یو

 ا وک و یس س ام کم یس تنم دس م س ¬

 اف

 فیفخ یک 1 یرالیق كنب رک هلغلوا شعا ا كاب رلشاقو
 0 لجر لاقت e هينع  ر ولک هطمو هلع كيم تيم ۲: دو ىج هل وا

 طرا هكر هلنیتصف ( طرملا ) هيلع شيرال یا طرما مهس لاق رونلوا یالطا

 | ( طیرلا ) طرا ناك اذا عبارلا بابلا نم اطرح لحرلا طرم لاقب رد هنسانعم قلوا

 هدرلن و هد زو قنع ( طرلاو ( هدنزو پاتک ( طارملاو ( هد زا ربما

Eطاما یجج كط هدشزو قئع ه رزوا یزیع تكحراش روند هق وا  

 روند هنغلارا كنادرق ما هللا هنث هدنزو جما كنکلی كنا طیرمو ر ولک طامو

 هند هبدش هشاپ ۶ هکر د رالیف هدنزرط قاعص هدنزوب چا تكنکلب كن آ هن

 ۱ هنغلا را یعن رظ هلا رالبق لوا نادرق ماو راقراص ی رغوط هر بولوا هد رزوا

 هدد طیرعو روند هتب رپ سی و كغلاقوب ه دنزوب چا کاکاب یسهصالخ روتید

 هدشننزو رس ز ) لر ص ( روند ناطبم همت همش هینش هکر وند هرمط ییا

 هدنزو یرچ ) ىطرألا ( رد عسا یدح كنهامرح ن ےشاھو ردع ومر

 ردي ر کس هلتعرس ۀروک هتناب كحراش روند هنس ر کس هنوکرب كنمسق نآ

 كغساق هللا سکوک لوق ىلع هلا كوك هدننزو ءاریبغ هلیعط كيم ( ءاطيرملا )
 هب ی رد هقف وب یک راز نالوا هدشس قساق هلا كم وک لوق ىلع روند هنشام

 بورقیح ردعقاو ه دراز نالوا هدنلخاد كنطب هکردیسا رمط ییا دوخای روند
 ردقحهلوا ینوق عبنم كنحارخا هلئدش كزاوا هکر دبا داقعا هرلنآ هسک نارغاچ
 تيشخ اما ] ناذالاب هئوص عفر دقو ة روذح ىبال رع ثيدح هنمو ح راثلا لاق

 امهس ةقيقر ةدلحوا ةناعلا ىلا ردصلاوا ةرسلا نيبام یهو [ كؤاطيرم قشنت نا

 زتسب و هکردب رغصم كنظفل ءاطرم لصالا ىف وب و حیاصلا امهيلع دعي ناقرعوا

 هکر وند هر زسلبق یرغوط هنفرط نو ر ندقادود تلا ءاتطبمو روند هنوناخ

 یکیا رولوا هدنرزوا كناروا یرلجوا رلقب ردب رغوط هنب رلناپ ییا درغا
 هقفنع هننلآ كغادود تلآ هرزوا ككا هدهکح تلاو رود ناو اطر هنف رط

 ییا روند هرب زسب و قجآ ولبناچ ییا ندا هطاحا یتسهراب لاقص ی رلکدید

 ءاطیرعو هل رک كی روند ید ناواطم هکوب و روند ناواطیرم هفرط

 هلا رصقو ریغصت ( یطیرلا ) نوهغیدلوا زسپ وت هنسانعم طبا ر وند هغتلوق
 كنحاغا ام رخ هل رسک كنه رم ) طامالا ( AER ةاهل روند هلد كح وک

 تعرس هقانو اهرمسپ طقس اذا ةاحأا تطرما لاقب رد هنسانعم ثلکود ی رلفروق

 بو دیا
 سست

۰ 



 هیات دار ار و هک و نوت دک طضو ۸ ت يا ۱ ت#

 هنبرد دلوو اد رس راس اذا اطع لحرلا طح لاقت ردهنسانعم كعروب هلع رسو

 ٠ هدننزو لاعتفا ( طاخمالا ) هياب هبشا اذا دلولا طخ لاق رد هتسانعم كمهزكب |
 كمروكموسو هلتسا اذا فيلا طخ*ا لاق رد هنسانعم قهربص جلف دوب |

 بوکح یئیش نالوا هدنلا كنك ر و رشتا اذا لحرلا طذعما لاش رد هنسانعم

 ۱ نا ( طاخلا ) هسلتخاو هع زن اذا هد ام طخما لاق رد هنسانعم قعاق
 زج ( طہخلاو ( هدشزو همام ) ةطاا ( رود هک وم“ ناقآ ندنور هدننزو

 1 i ءابطا *ابطالا نیب روند ناتسس اکا هدیسراف هکردیدا رعشر هدننزو
 ) ناطمشلا طاع ( ردناس یرعث ناغلوا ریمعت ىس كیوک هدیکرت هکردب ربکدید

 نوزوا ی ؟ توبگنع را ندسم* عاعش هداوه هدنکلسا كنتقو هوا هليمص كيم .

 باعل او رونلوا قالطا ههموهوم طوطخ نییروک قرهیناف لت لتو نوزوا
 ح راش راردنا ریبعت یک روا ناطیش هکر ونلوا قالطا ید سلا قب رو نسعشلا
 یقیدلوا ندنسهدام طع سپ رلیدلیا مسد ه دنسهدام طب یو ی رلزیاس هکربد

 یتدو هد. ز و لعق ) زی خمملا ( یدبا مزال قم وا هل صف تيم ه دن ر وص

 كفعنع دوخای ندکنریپپ ورثنتسا اذا لحرلا طی لاقب رد هنسانعم كمروکموس
 كرة لكما بونهرد رغآ رغآ یک ررتوک كوب رغآ هاکو ب ولی هاک ندنلاک

 م ةا طقسب هیشمق برطضا اذا لحرلا طخم لاقت ردهنسانعم كمرو هنابرطضم

 هدنن و رب كن زوق شغوط ز ونه هدننز و لیعفت ( طیخعتلا ) یرخا لای و |
 هفنانم حسم اذا ةلحسلا طخ لاقب رد هنسانعم كيس یهنسن ه دنزرط مفلب نالوا
 انا نا بدوا دیش 1 درغناوحو م رک هدننز و فتك ( طخلا ) هیلعام

 كنهزم» ( طاغالا ) ى رک ديس یا طخ لحر لاش رولک طاحا یعج روید
 ( هطیحرم ( هدفنا اذا مهسلا | لاق ردهتسانعم كمروعگ هبهناشن قوا هلل سک |

 هنوکر هلل رسک كم )ط رلا ) ردیدآ هدلبر هدب رغم هلیرسک كيجو یصف كيم |
  رونلوا مسن ید ندکتفن ناشلوا رابهت نحو ندکوب یک ابع هکر وتد هب هط وف

 ۱ فوصنم ؟اسک وهو طرح ابیلعو اهتیآر لوقت رولک طور یعجب رارون رو رانوناخ
 ۸ اطرم یعشلا طرع لاقب رد هنسانعم قلوب لیق هدننزو طرف ( طرلا ) نخوا

 ع رسا اذا لحرلا طرم لاق رد هنسانعم كلا تعرسو هغتنا اذا لوالا بابلانم |

 لاق ردهنسأنعم قمرفج هالاهساو هعج اذا هطم لاق رد هنساتعم كم ردکرو

 رارط ىلاقصو ىجاص هدنن زو همام ( ةطارملا ) ةر هتدلو ىنعب هب تمر اذا |
 را ةطارذا حرطنال لوقت روالوا رعبعت قنارط هکر ونبد » ناق نلیکود نیا 1

 (۰ر كلا
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 قلاچ هر یهنسن رب و هطاخ اذل بوئلا هطهل لاق رد هنسانعم كمكيد باوئاو
 لا رد هةنسانعم قمهروغوط دلو و هعرص اذا ضرالا هب طهل لاقب رد هدسانعم

 بولیدیشنآ کروند هربخ لوش ه دننزو هرغ ] ةطهلالا ( هندل و اذا 4 مالا تطهل

 هعمستام هنم یهو ربلانم ةطهل ىلیکح لوقت هنلوا بیذکت هنو قیقح هن نکل

 نوناخ ۳ ات مو اقح GTR وترسن مو

 4ب دم رب اذا

 دو هدای ز ه دننزو نکا طلا و ( هدننز و فتك ( طلا ) Car لصف ) ۱

 یاثو یحف كيم ( طئملا ) ادیزع یا اطتمو اطقم دحج اف "التما لاق ردهنسانعم ۱
 نوعا تلاح یسهلوقم قفلیصی هادنرز وا رب هلا لا یهنسن ر هلت وکسپ كن هثلثم
 هد هر اذا ییاملا تاستلا یک EE هم لاش رد 4 تانعم قص ب وصد

 هيب و ولب وب نوزوا هد زو ےظعم هللا لمم” یاح ( طحملا ) ض رالا ىلع
 لوطق ةيخرتسم ىا قلا طخم لحجر لاق روند همدآ كوپلسو قلاص یقلخو

 ( طحالا ) رک ذیساک ردفارتم هل رلانعم ینه ردهبش اک او هدننزو طع ( طحلا ) |

 لیعفت ( طیحعتلا ) ثیغلا لیلق یا طحام ماع لاقب رونیدلقاروق زآ ی رومی
 هنب رزوا ینرلقمرپ نوجا كليا حالصا بوردیک ینرازورب تكنشيرک كياي هدننزو
 هيلصيل عباصالا هيلع سما اذا رثولا ظح لاقب رد هنسانعم قمهفص ب ورد زک
 ٠ ادع اذا ریعبلا طحما لاقي رد هنسانعغ كلی هود هدشنزو لاعتفا ( طاح »الا )
 ۳ ا وارو هلتسا اذا فیسلا طعما لاقب ردهتسانعم قمربص علقو
 هلن وکس كنهمجمم یاخو یحف تيم ) طخا ( هعزمنا اذا جرلا طعما لاق

 لاق هیات 0ع ترانا ھال نال روآ یوا هدننزو دوعق ( طوقلار )

 ردهنسانعم قم ریص علقو ذفن اذا لوالاو ثلاثلا بابلا نم اطوخحمو اطخح مهسلا طع

 عرسا اذا هب لجلا طع لا ردهنسانعم كغلبا E هلتسا اذا فيسلا طح لاش

 تكکراو هدمو هعز اذا هطح لاقب ردهنسانعم كمردنوس بوکح یهنتست رو

 اهیلع حلا اذا ةقانلا لحغلا هطخ لاقب ردهنسدانعم كليا مادقا هدقعشآ هب ینید
 كنهود طخمو هامر اذا طاخلا طخ لات رد هنسانع« ك٠ روکهوسو بارضلا ىف

 هدننور و ییرد یرلکدید س رغ نالوا لی زوج هدننشاب هدقدغ وط یس روا

 هلتیسانموب رد هنسانعم كمردیک بوریص یبیرد یراکدبد ایاس نالوا لب روک

 | حراشلا لاق هنسانعم مهدنع تج ر ريد نالفونب اهطخم ةقانلا هذه هس روغوط

 نارما اذه لاقبو كيلع انخ كلانیر نح یا كم اندمخم , نک لاقبو ساسالاقو
 رو



۱۳۷ 

 نوت طبل راو ول دو یلش ؟یفلا طال لوقت ردلمعتسم هنس انعم كلتا

 هک ایوک رایدلیا ذخا ندانع.وب رلنید ردیرع یظفل طول هکرد حراش قصلاو هبلا
 هيواو فلومو رلیدبد رد هیت ثعاب یغیدلوا تبع طرف هرلنآ كيه ارا ترضح

 كم روکد زوک دوخاب قمروا قوا رب طولو ردبشلیا جرم ىب هاو
 كجا قاحلا هیسکر یهسکر و هب هناصا اذا نيعوا مب ان رلف طل لاق ردهنسانعم 8

 لاش ردهنسانعم كلزيک یهنسنر و هب هقطا اذا نالش اب رلفط ال لاق رد هنسانعم

 قرصتم فیفخ یا طول وه لاش روثلوا قالطا همدآ یقرصتمو فرشخو تسحو

 رونلواقالطا هه هنسن ناقشیایویصشبایو ردهلدف نالوا هد هلماعم هک ردهنسانعم ابرو |
/ ۱ 

۱ 

 زد هنسانعم كليا ن رفنو نعلطبلو قزالیا طول *وش لاش ردردصلاب فصو ةغلابم

 هنس انعم تقایلو هل عابا وهو ناطیل ناطیش هنمو هنعل یااالف هللا طال لاش

 طیلو قیلیام یا میعنلا هب طیلیام لا ر دن دنس انعم قعثب اپ ردلمعتسم
 هنول یا اذک هطبل لا ر دلمعتسم هد هلرسک كمال رونلوا قالطا هکنرو نول

 كحراش حلا اذا اطال مالا ىف طال لاقب ردهنسانعم كليا ماراو حالا ( طاللا )

 هدننزوباحس ( طابالا ) یک لوقو لاق ىدا طول یلصا ارب ز ردهب واو هروک هننایب
 ( طالتسالاو ) هدننزو لاعتفا ( طابتلالا ) ردهلماعم *هلضف هکردهنسانعم ابر یدو
 هطاتلا لاق رد هنسانعم كجا اعدا ود ردمدل و ینایلوا یدلو یدنک هسک رب

 نوهسیدنک صوصخ یضوح ر هکر طابتلاو هل سیلو ادلو اذا اذا هطالتساو

 4سفنل هطال اذا اضوح طاتلا لاق ردهنسانعم كلیا حالصاو ريت بواویص
 ( ةطيوللا ) هب قصل اذا یلقب طاتلا لاق رد هنسانعم قعشپاپ هبهنسنر هنسنرو
 یا هطب والاب انیعطا لوقت رونید هماعط شعثراق هنن ر یر هدشزو هنبفس

 لاقت ر ونبد هنغوبق كشماق هل مسک كمال ( ةطبللا ) شعب هضعب طلتخا ماعطب

 عج رونید هنب رلقوبق هرمشط كنيغراقو كباب كلذك ةبصقلا رشق یا ةطيللي هذ

 رونید هبیرد هلب رسک كمال ( طبللا ) رولک طایلاو طايل یفیص مچو طبل یسشح ۱
 یا طیللا م رک لاقب ردهنسانعم تيجو تعیبطو دلا یا طبللا ةرح ةقان لاقب |[

 رشق مل سعشلا طیلو هسا ب رعلا لوقت هنمو روند هن رشق كئدش رهو ةيحسلا

 هب یسلا هدننزو باتک ( طابللا ) راهنلا لواق اهترج بهذت نا لبق یا

 ليا ( طبیلتلا ) رونلوا قالطا هسج قب ویصو ر ونلوا قالطا هجهرکو
 هدننزو طحف ( طهللا ) هب هقصلا اذا هب هطیل لاقب ردهتسانعم قمردشږاپ هدننزو

 ثلاثلا بابلانم اطهل هطهل لاق ردهنسانعم قم روا هلیسایآ لا قرهلوا قحآ رلقمر "

 هب هامر اذا اذا مهسڊ هطهل لاق رد هنساتعم قغآ قواو ةروشنم فکلاب هب ربط اذا



 لاقت رد هنس انعم كم روشود بورد نداروب نداروش

 قلوا هوشرق وشرق هدننزو هلعافع ( ةطقاللا ) انهو انهنم هطقتلا اذا هطقلت |
 بور دکر هیارارب ینرلقایا هلج نک ردرکس تا و هاذاحاذا هطقال لاق رد هنس انعم ۱

 ) طاقلالا ( اعیج اه ذخا اذا ها وش سرفلا طقال لاقش رد هنس قلبوط ۱

 سانلانم طاقلا ءاج لاعب رونلوا قالطا هب هفلت سانحا ینربد هلیعف كن هرمه |
 ردن وجیا تیعا "۳ روند کر وود قنلو ندر 1 ةطقاللا ) شابوایا
 یزوس ره نشود ندن غا كقطا ىنعي « هطقال هطقاس لکل ٭ لئلا هنمو

 روغلوا دارا هدنص رعم كل نسل ظفح رونلو اک ندا عياش بودشنار ر

 رونلوآ ریبعت ید قلشاط هک رونلوا قالطا هنغس روق شوق (یصلا ةطفال )
 كلبا لاقم لقن هدننزو یبعس هلیحف كن هددشم فاقو یعض كمال ( یطیقللا )
 رونلوا قالطا هیسک نالوا رروش ود رابخاو ثداوح ندارو نداروش نوحا

 نوحا هحوارم یطیلخ هدارو ا 0 طقنلمیا یطیلح یطیقلها لاقت

 لاقب رد هنس انعم بارطضا هدننزو طجن ( طمالا ) ردص وصخم,فصو دوخاپ

 | لوالا بابلانم اطل حرلاب هطف لاق رد هنس انعم قمحاسو با رطضا یا طا4
 | صوصم هب هلیبقرب ندنس هشاط ریز هد رغم هدننزو هرم ( دن هنعطاذا

 ۱ یییردادتنارلنآ ارز روژلوا تسن هاروا رناقلف شلزود ندرد ردیسا كّطرار

 فس هن افلق لواو رارزود نافلق هرکصن دق دنالصا تدم هنسر هرجا دوس

 ( طاقلالا ) ردیمسا كن هفئاطرب ندیناسنا فئاوط طل ضعبلادنع زما ريثأت عطاق

 قح طقلا لوقت رد هنس انعم كم رونک بولآ ینقح كن هسکرب هدننزو لاعتفا

 اني ىلع ردیعتا ناشیذ ربمغیرب ندماظع هایی كمال ( طول ) هب بهذیا
 | فرصنمنوجیدلوا نکاس یطسو نیا راو ینیببس فیرعتو هم مالسلا مهیلعو

 | نکاس یطسو بولوا ولفرح جوا ارز رد هلبوید یظفل حون هک هتن ردشلوا
 | دنه هکربد حر اش ردشلوا مواقم هنیرب كنيببس ندنفیدلوا فیفخ تیافب هلغموا

 | فرص هلیببس تب ات تلقن نکن ردقلوا هنوکوب هرزوا سابق خد یرلهلک دعوو

 | كيهارا تربضح رد خراتن ناراه نبا طول ترضحو ردربخم یرلفرص مدعو
 ۱۶م هم انعم فا یت نالغوا هدنزو هناك ( ةطاوللا _) ربیم هدازردارب |

 | یعوحو طول موق لع لع اذا ةطاول طولب نالف طال لاقی ردیلع كطول موق
 هو ضولا طال لاقي رد هنس انعم كلا حالصاو ربمعت بوباویص هللا روماچ |

 هطاول هدرلنوب هدننزو لعفت ( طولتلاو ) هدننزو هلعافم ( ةطواللا ) هنیط اذا ۱

a ev o vv م 

 هنسنرب هدننزو طوس ( طوللا ) طال ییعع ولتو لح رلا طوال لاقب رد هنس انعم "

 | قلعت هبلق یبح كن هتسن نالوا بوبح هل انموب رد هنس انعم قعثبای هب هنسنرب "
 ۳-ثصاسآسسسسسسسسسسسبهدپبدبدد

 كلبا



 CHIR یربع# ۳ یلوا لک شبا ناب ترا هدبع طقاسلاو 10 طقالاو

  تبقو ردق ىب شلتآ هرب هدننزو همام ( ةطاقللا ) ردعحار هطقامربعت یصکیاو
 رونیدهثیش نالی ریدلاق بونلو هدر, واهل يقال ةطاقسیاةطاقل "ذه لاق روند 4 هنسن
 قاروا هرکسن دک دلح نیکا هدننزو باصس ( طافللا ) رکذیس اک ی ۲ اقا
 بانک ( طاقللا ) نزولا بورد رابجقاشر هکرونيد هغاشب نالق هدنر هلغماغق وط

 طاقللاب شیعتب وه لاقب رونید هکمرید قاشب ردعما ند روم یانعم «دنزو
 لوقت رونلوا قالطا هبوشرق طاقلو لخ املا هلیخ یذلا لبنسلایا طاقللا نع

 ردلمعتسم هنسانع قجا هدننزو نابتلق ( ناطقللا ) هاذصیا یراد طاقلب هراد
 قجاای یا هناطفلم ايو ناطقلماي لاش ردص وصح هنماقمادنوو رد هناطقل» ینّوم

 هم رح ) ةطقللاو ( ها زیحف ) طقالا ( ردهدنرب یستنکود مدآ ون هک اب وک ءاقجایو

 ېک هطاسقل رونید هب قتنلوب نالی ریدلاق ند رب هدننزو «رمه ( ةطقللاو ) هدننزو
 وهو ط افلو ةطقلو هطقلو اطقل تدحو لوش ردراو یماکحا هد هیهقف تشک

 یرلنآ قاخ هلغملاق هدنراربد اصلادعب هکرونید هراناد لوش هلئیتخف طقلو طقتلاام

 رونید هنبرلهعطق نوتلا نانلوب هدندعمو رونلوا ریبعت قاشب هکرارول آ بوروشود
 باود هک ردپسا هزبس شوخ هنوکرو بهذ عطقیا اطقل ندمالف تدحو لوقت

 لیذرو هبامورف هدننزو هنیفس ( ٌهطیفللا ) ردهطقل ید رفء رل رردشارا اعاجینآ
 لذ ر نیهم یا ةطبفل ةآ او لحر لاق رونلوا قالسطا هت روعو هرارقحو
 هد هنس طحفر دیزن ةفیذح نکیا لفط ین رلاا هکر دنع اجر ( هطیفللاو )

 باطتحالاب ندنرد شدتفثلا دعبییلصا هلغلوا انسحو یدیشمردلاق بولو هدنراوح "
 هد هاچ یدبا یزبق كب هک مان ناوم نمصع هرو یدلبا جور یر

 هقیفشو ردقلا هقیفشلاون نالوا باوص تیاور ردفرح یلوا كتابا نالوا موسم

 ردو روم تس هرزوا یاب تحراش ردم وسرم هدشناب فاق ردن زبق لدیز ندابع

 ( طافللا ) ه انابيش نب لهذ نم ةقيقشلا ونب * ىلبا تست ۸ نزامنم تنکول * |

 لاقب نوچکید روش وید بکر رونلوا قالطا هلق قجزاب وزاب هدنن زو بارم | 1
 هنس انعم شافنم رونلوا قالطا ههرتسنح قح هلو لیقو قلا یا طاقللاب هبنك ||

 لیسیدنک هدننزوربثم ( طقللا ) نوصکید روش ود تنیس روئلوا قالطا هک روا |
 ردهلتهحو قالطا ههشام قح هلآ شنآ روند هثبش قح هریدلاق بولآ هنسن ندرب |

 هنسنر نی زسنآ هد نرو لاتقا ( طافتلالا )ریس ابر "نه رق ( طقلم وس )

 ۱ هیلع شع اذا هطقنلا لاش دلمعتسسم هثس اعم ق وا علطم بو ارغرا هرزوا

 ) طقلتا زا ام فو ییهنسن ششود هرب لصالاف بلط رغم ۱



 ESD دا GY O و مک دا

 روئید هداوس نالوا هدنسیروفرا كنوس كنويقو روند .د هفتمارق نالوا هدنس هرهچ

 هدنسبروقرا كننوی هدننزو ءاوج ( ءاطللا ) ردشللا رارکت یب یناثیانعم فل

 لوش هلیخف كن همه ( طاعلالا ) روند هنوب یسلیواو هنوبق یشید نالوا ا

 رد طعل یدرفم رارزیچ هللا هرتسا هنبرلهرهج یسیلاها شبح هکرونید هرلیک زیج
 ندنس هلیبق لیذه طعل نب ةماسا ردندیماسا هلی كمال ( طعل ) هدننزو دعس

 كراوید ( طعاللا ) روند هنرلتاپ یر وقرا كغاطو كرا ويد طعلو رد هکر

 یااطعال نالفرح لاقب روند همدآ ندیک قرهیللوق ینی هعروقرا كغاط دوخاپ

 : شعلوا یعر هما ینابن هدننزو دعقم ( طعللا ) لبحوا طئاح بنح ىلا اضراعم

 لورج ( طوعل ) رونید هباعرم نالوا هدنسیلاوح نقب كنها لوقلع رونید هرپ
 روند هنروع نابزد ریفز یلد هدننزو 5 ) طمعللا ( رديعسا لحررب هدننزو

 كن همجعم نيغو ىح كمال ( طفللا ) ةئيذب ةأر يا اطمعل نالف جوزت لاش
 E یغیدلوا هنوینیمهین لوقلع رونبد هبهط اعشو دایرفو وبرغ هلیعقو ینوکس
 موضع موقلا طعل تعم“ لوقت رولک طاغلا یعج روند ههمېم تاوصا نایلوا

 وير سان رولوا ردصم هلو کس كنبغ طغلو مهفن ال ههم تاوصاوهوا م راجو

 طیفلو طقلواوئوصاذا ثلاثلابابلانم اطغل موقلا طغل لاقب ردهنسانعم كلا دايرفو ۱

 اطفل ةاطقلاو ماجا طفل لاقب رد هنسانعم كوا یثوق قلت رغبو ی یا
 طغللا :دعش هتآ ر لوقت روند کوا كنس ومق هرمشط كوا طغلو ان وصاذا اطیغاو |

 ۱ هد رنو هلرمسک كن همه ( طاغلالاو ) هدننزو لیعفت ( ( طیغلتلا ) بابلا ءانف یا ۱

 ین اوطعلاو موقلا طغل لاق رد هنس انعم كلتا اغوغو هطاعشو علغح سان

 ردلمعتمسم هنس انعم قماد ریشاف دون هلغقار شاط نیغزبق هرحادوس طاغلاو اوطغل

 ٠ هدشنزو بارغ ( طاغل ) شيشتلا هل عفتراف فنحرلا هيف قلا اذا نیللاطغلا لاش

 ۱ یی هنسنرپ ندرب ال کیم تكفاقو یحف كمال ( طقللا ( رددآ وصرو اطر

 هذخإ اذا لوالا بالا نم اطقل ؛یشلا طقل لاق رد هنس انعم قلآ بو ر دلاق

 ۱ هافرو هعفراذا بوثلا طقل لاقي رد هنس انعم قمروا همای هو قتر و ضرالانم

 لاقب وتد هب هنسن شغلآ بولپ ردلاق ندرب هدنن زو ریما ( طبقللاو طوقلملا 1

 ! هفحوح شافارب هعماج دوخاب هنشاب هشوکو ضرالانم ذخایا طیقلو طوقلم “یش

 | ریغ نم یناهکان هک رونلوا قالطا هبوبق لوشو هل رابتعا هبلا لویام رونلوا قالطا

 | طیقلو یولبلا طبقل ردند اعا طیقلو رولوا یک ینلو هک هل راو هنر زوا بلط

 | ردن دباکا دابع نب طیقلو یدعن طیقلو ماعنب طیقلو هربص نب طبقلو عیبرلا

 | طقالوه لاقب رونبد هیسک یجعروا یتسهلوقم لاشویجروا همای هباونا ( طفاللا ) ۱
 . هنسهلوک كآو طقام هنسهلوک كلوق هدازآ هکهت روند هلوق شاوا دازآو ءافریا |

 طقاس
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 REI كلبا .عصای ق بای هر یربق و هدعج اذا ھ هقح طلا لاش 1 1

 ردهنسانعم قلوا عونع ندنبولطم و قح ولحروب و ضرالب هقزل اذا هربق طلا لاقب |
 هدنس هبل كغاط هلبرسك كيم ( طاطللا ) قلایم عبنم اذا مرغلا طلا لاقب |

 رون د هننم رکد یغای رزبو رونید هلور یر وېش نالوا هدف رط رو
 هلرکد و كنهرد و رارردنود بوشپاب کا کروند هنلا كئنمرکد لا لوقلع
 روند هوغالقوا قحهجآ كما و رونبد هلو شفلوا كولس قوح و روند هنسلیق

 رونلوا یبعت نیرصم هنعو رب هکرونید هنبرلهلام قجعاویص راوید كرایحراوید و
 یکراز نالوا هدنرزوا كنکیک شاب هکردهنسانعم قاععس ندنعاونا یغیرای شاب و
 رونیدهفیراپ نالوا غلاب هبینیب طاطلم لوقیلع ردنرابع ندقبرای ننيا هبیرد هقفوب
 لوقیع. هنفرطرب كشاب و رونید هکبک یروبس نالوا هدنسهنروا كنشاب كنهود و

 (طاطللا) روند ناطاطلم هنسبکیآ روند هنفشره دوخاپ هنسب رد دوخای هنسهلجج
 روند هنور یرویس نالوا هدنفرط رب و هدنسهبت كغاط ید و هدنن زو باح

 دوخاي قاععس ندنغبراي شاب هدرانو هلرسک كرل ( یطللاو ءاطلملاو ةاطلملا )
 یرلشبد هلیرسک كرلمال ( طاطالا ) یدنلوارکذ هکرونبد هغیراپ نالوا غلاب هبنب
 روندهب هقا هحوق كب و نانسالا ظیلغلایا طاطل لحرلاقش رونبد هسک نالوا ظبلغ

 '.ةليسهبف لعاف سا ( طلا ) روند هبسك ثیبخ (طاللا ) روند یراق ولشاب و

 ثببخ یا طام 1۷۳ لاق رونید هیسک ندیا ارغا هتنابخو ندبا میلعت تئابخ هسان

 لاش رونیدهمدآ شعشود بوب روجیرلشید هل حق كمال و كنهرمه ( طلالا ( تبع

 هبهنس قلتیق هدننزو ماطق. ( طاطل ) تلکأتو هنانسا تطقسدق تناک اذا طلا لجر |
 روس بیط هدنزو لاعتفا (ظاطتلالا ) رشا ات رت فاطقو رخ 0و

 ردهتسانعم تل نکبونروب هنبراجنوناخ و هب عطا اذا كسلاب طقلا لاقب ردهنسانعم
 طلا لاق ردهنسانعم كلا رتس یبهنتسن رب و ترتتسا اذا ةأرمل تطلا لاش

 یروقرا هننوب هراوط هلنوکس كنيع و یصف كمال ( طعللا ) هرتس اذا آلا
 ض رعف یوک اذا ثلاثل) بابلانم اطعل ریعبلا طعل لاقب رد هنسانعم قعب غاد
 قم التوا هودو عرسا اذا لح رلا طعل لاقي رد هنس انعم كلا تع رسو هقنع

 بوراص بورو هوا یر یتقح كنهسکرو تعراذا لبالا تطعل لاقیرد هنس انعم |
 ۱ هلا قوا یهنکریو هبهاقنا اذا هقح نالف طعل لاقب رد هنس انعم كلبا ريخاتو قوع |

 طاعلاوهباسا اذا نیعبوا مهسب هطعل لاقب رد هنس انعم كمروکد زوک دوخای قمروا /
 ۱ ) ةطعللا ( هسخاذا هطعل لاقب رد هنس انعم قمالیو رک ذپساک رولوا درغم ندتظقل ا

 هکر د هنسانعم هطلعو رونبد هککدزوک دوخای هنعقوطقوا ردسا هدننزو هفرغ ||

 كناغط رقجو روند هطوطخ یرلک دکچ هنبرازوب نوجا تنیز كنن اوسن برع ||
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 ' هدننزو ربنم ( طبللا ) هحوت اذا هيلا طبلت لاقب رد هنسانعم كلتوب هبهنسن رب و
 ۱ (طیطبل) رد روهشم طلا مو هال وا هعق و f هدیا برعلاند هکر دب دآ عصوم ر

 هدننزولاعتغا ( طابتئالا ) ردندآ هدلب رب هدارضخ رب رح هدسلدنا هدننزو لی

 | طبخا اذا ریعبلا طبتلا لاق رد هنسانعم قمروا هرب ینرللا نکردرکس بولپ هود
 یس اذا صا ىف نالف طیتلا لاق ردهنسانعم كلا یس هشبا ر و ودعی وه و هدي

 رارقب و برطضم و ريح اذا لحرلا طبتلا لاقب رد هنسانعم قلوا ربعم و هبف
 ۱ نکرارصصونکردرکس تآ و برطضا اذا لحرلا طبتلا لاقب ردهنسانعم قلوا

 . كنهسکریو هماوق عجب اذا سرفلا طبتلا لاقب ردهنسانعم كمروتک هبارا رب ینرللا

 هباوق اطا اذا هب موقلا طبتلا لاق ردهنسانعم كلیا تهزالم اكا بونالوط هنفارطا
 ا هنناس كح راشآ هنسانعم دولح روند هرلب رد هایصف كنه مه ( طابلالا ) هومزلو

 ری كن هنلمم یا و یصف كمال ( دطشللا ) هلنبتصق رد طبل ید رقم هروکح

 هب یر اذا ینالا بابلانم اطل هطل لاش ردهنسانعم قم آ هحهتسهآ ییهلئسن رب
Eساب قهروا هجزآ هجا ترا ی كلا لوقىلع قءروا  

 ۱ رق )لا ) زنه یو اذا رذاعلا طشل لاق زد هتسانعم تكمروس و البلق
 , باملا نم اطح هراد باب طل لاقت رد هنسانعم قمهلوص و كمر وص هدننزو

 ! ( طاحلالا ) هنبز اذا هطحل لاقب ردهنسانعم كيا عفد هوا و ءالاب هشر اذا ثلاثلا

 | یاخ( طاخلالا ) بضغ اذا لحرلا طلا لاقب ردهنسانعم كل هکیوا هدننزو لاعتفا

 (طللا) رد ولقم ارهاظ طلتخا یتعع مالا طختلا لاقب ردهنسانعم طالتخا هليا همم
 ردهنسانعم كاا تموادم بویل رآ ندهنسن ۳ 4م س هدش كیاط و یخف كمال

 ۱ ردهتسانعم كع روا ی رزوا كەن رو هم زر اذا ییاملا بابلانم اطا صهالاب طا لاش

 كلا مک هلفتاص بورو هفرطرب ندهسک رب یربخ رب و هرتس اذا هيلع طل لاق

 | ناسصسا ینه هاوط حراش هقکو هاول اذا ربا هنع طل لاقب ردهنسانعم
 اذا بابلا طل لاق ۳۴ همسان قمایق یی یومق و ردشلنا بیوصت ىغملوا هاول بوبلتا

 اذا هب *یثلا تططا لوقت رد هنسانعم قهردشپاپ هئبش رب ییهنسن ر و هفلغا

 هقا و هندعح اذا هفح نعو هفح تططل لوقت ردهنسانعم كملنا. راکتا و هتفصلا

  اهبنذب ةقالا تطل لاقب ردهنساذعم قمردصق هنسارا ینهجاد یتیغربوق نکردرکس
 ذاا كیرع ناوسن ندنکدرکج لظنح شفاپو طل و ودعلادنع اینا هتفصل اذا
 ۱ اهقنع یف تبار لوقت ہلا رک كمال رولک طاطا یعج رود هب هدرلق ی رلکدلیا

 . یندوب هل رسک كنءنمه ( طاطلالا ) غبصلا لظنلا بح نم ةدالقلا وهو انسح اطل

 ٠ كلبا راکنا و هرتس اذا هيلع طلا لاقب ردهنسانعم كليا رتس ینرزوا كنهنسن رب
 انعم
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 لاسعفنا ( طاشکنالا ) یهتنا راربد یخد زیعبلا تدلح هکهتت ردصوص هبهود

 قذجآ یزو هلغلوا لئاز یش ندبا رتس ندنزوب كنهنسن رب ید و هدننزو
 قلوا لئاز هشيدنا و فوخ ندبلق و فشکنا اذا *یفلا طشکنا لاق ردهنسانعم
 هدتنزو هبنک ( ةطشكلا ), بهذ اذا عورلا طشکنا لاقب ردلمعتسم هنسانعم |

 لینوکس كمال ویعق كفاك (ةطاكلا) روتبد هام رز ۹
 ةنیکلادعب لاق رونبد هنس رکس كنهسک شلس؟یغایا لوق ىلع كنهسک لابوط |

 رددآ كنلغوا درعاش مان قدزرف هلناعف ( هطاک ) عوطفلاوا لررقالا ودع یا

 روند هر هسک ندبا بلقت هنوا یر ندنرلطاشن و حرف لاک هلندتبص ( دطاکلا ) ۱

 رد باک نیو خم ارهاظ احم و احرف نویلقتم یا طلک مه لاقب |

 و همدا: هلنوکتس تنهرمهو یصف كمال ( ط.اللا ) (« مالا لصف «) |
 اط *ال هط *ال لاقب رد هنسانعم كليا مارا و حالا هکقلشیا یآ و بودا ما |

 هط ال لاقب ردهنسانعم قمروا هللا قوا و هیلع .افماب ها اذا ثلاثلا بابلانم

 . هط *ال لاق ردهنسانعم كالا مارا و اضاقن هنسهلوقم ولحروو هب هاصا اذا مهسپ

 قعروط بوقاب ندنس هسکا ردفهلوا ننروک هسک ندیکو هیلع اف هاضتقا اذا
 قمروا هلکنکدو یراو قح هف رص لف هرصب هعینا اذا هط "ال لاقب رد هنساتعم |

 هلا هام هرهبعا تاغتلا هفرط رب و اب هبس اذا اصعلاب 4ط*ال لاقت ی

 تفتلبال الوختسم |رافرم اذا هرور ین طال لاق ردهنسانعم كمك بوعک یاراچاق |
 دشا اذا هيلع طاال لاق ردهنسانعم قلق هلماعم هللدش و كالا قش هیسک رو |

 اتطبل ضرالا دب طبل لاق ا و هر لر ۳ (دبلل ) هبلع |
 قاپ بوایزس بوشود هر ناه هسک ر و ضرالا هب برض اذا لوالا بابلانم

 هطبل لاقب یکق ماب بوشود ندر یافوفو یسم نحو اجو نیع تباصا ردهنساتعم |
 لاب ردهنسانعم قمارغوا هماکز و عرص و مایق نم طقنس اذا لوهکا هاب لک

 قروا هرب طاب طاب ینرللا نکرلپ هود و ماکزلا هباصا اذا لوهحا یلع لحرلا طبل |
 ؟ ( ةطبالا ) ودعیوهو هديب طبخ اذا یناثلا بابلانم اطبل ريعبلا طبل لاقي رد هنسانعم
 روشد همدآ شمارغوا هننلع ماکز ( طوبللا ) روند هنتلع ماکز هدننزو هرم ۱

 | هکردعسا,ندنسانعم طابتلا هلنیتعف ( ةطبللا ) موك یا طوبلم وهف هب طبل لاق |
 هنسترکس كنهسکقسغا ك و رونید هنسمروا هرب ینرللا نکردرکس بولی كود |

 كنولغوا كرعاش مان قدزرف هطبل و لزقالاو دع یا ةطبللاو دعي لاش رونید
 ( طبلتلا)یدب ا هطبخ یرب و هطاک یری و هطبل یرب یدیا راردارپ وا هکر دیتسا ۱

 a كلب و ریخت اذا لحرلا طيلت لاقب ردهنسانعم قملوا ربصم هدننزو لعفت

 ادع اذا طبلت لاق |

| 
۱ 
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 ٠إ هلج هلذلوا ین دسم هحزرف عاجلا دعب یتمختو ردتظلغ ثروموا دغلا یدرورخم |

 | دم ندنیئدح ردقجهلوا هزيم ی رلکدید طبرق هلفب رح ه دیکرت ردعنام
 كئیسو ىنؤكس كنونو ىفط كفاق ( ظيط نقلا ) ردوسنم هنعب ىطدنقلا نيسلانا
 هلنيتحف ( طنقلاو ) هدزو دوعق ( طونقلا ) رددآ فورعم رضشر هل حف

 بابلانماطونق لحرلا طنق لاقب ردهنسانعم قلوادیمون هدننزو هحاعم ( ةطانقلاو ) |

 سئي اذا سماضا بالا نم ةطنق طنقو عبارلا بابلا نم اطذق طنقو یناثلاو لوالا
 ینعی نیئفللا نيب عملا ىلع ناناهف بسح بسك طاقب طنفو عنع عنك طاق طاق ام"او

 كحراش هلکناشیوذت هدناب روصت فلوم ردندنلیبق نیتغل لخادت هغیص ییا و
 ردق+ هلوا ندغبارباب هکردغصو هدننزو حرف ( طنقلا) یدنلوا سر هرزوایهظنت

 ديمون هدننزو ليعفت ( طینفتلا ) رد ط ونق ندسماخ و طناق ندين اث و لّوا باب
 منم هليل وكس كنون و یصف كفا ( طنقلا ) هسیآ اذا هطاق لاقب ردهنسانعم كالا |

 روند هنکوح كفحوح كحوک طاق و دعنم اذا اطنق هطنق لاق ردهنسیانعم كيا

 روندهتالوا ددع زو لوقلع هنشیروس یک و نوبق هدننزو طوش ( طوقلا )

 هدشزو هرم ( ةطوقلا ) ةئاموا عیطق یا معلا نم طوق هل لاقب رد طاوقا
 طول ( طوق ) ةريبكلا ةلبلاب یا ةطوقلاب هاطعا لا روند هنیدبس هرصوق كوب
 (هط وق) ردیسایدح كندح مان دج نب هللادبع و رده رقرب هدنساضق جب هدد زو

 دوخای ینسو روس 'نویق هدننزو دادش ( طاوقلا ) ردیدآ عصوم رب هلیع كفاق
 روند هنابوح ندا یعر ینالوا ددع زوب

 رک لاقب رد هصصف تل هدنآو هدننزو طعف ( طعکلا ) (۰ فاكلا لصف +)
 طسق هلیعص كفاك ( طسکلا ) طحاق یا طحاک ماع لاو طحف ىف ةغل اطک رطقلا

 رونید هزوت هدننزو نالس ( ناطسکلا ) ردفورعم یوراد هکردیفدارم و هدننزو
 ینزو كنهنسنر هلئوکس كنهمم نیش و یصف كفاك ( طشکلا ) هنسانعم رابغ
 یاقن ندزوب رد هنسانعم قجآ بودا فرطرب ندنزوب یبش نییروب بوت روا
 [تطثک هاعسل اذاو ] یلاعت هلوق هدم و هنع ءاطغلا طشک لاقي یک قج بو ردلاق

 هنسانعم قجیآ بوردیک ینلوج ندنسسهقرآ كنآ و ففسلا ملقباک تعلق یا
 هدننزو بانک ( طاشکلا ) هفسشک اذا " سرفلا نع لا ط_شک لاقب ,ندلمعتسم
 طاشکو ردهنسانعم قلچآ یزو هلفلوا لئاز هوش ندا رتس ندنزو كنهنسن رب

 هطظفاح هرزوا هدوکشلزوب ینا اضعب و رونید هبیرد شازوب ندهودشالوا جب ذ

 هیهود نام طاشک وب و اه لا رظن ال اهطاشک عفرا لاقب هنم و رارروا نوجا
 ِتطشک رلبرع هکرید حراش رفلوا لامعقلا هدنخولسم كناویح راس ردصوصخ
 طابشکو طشک سب رلزعد ریعبلا تكلس هنانعم هدلح تعزل رد اطشک ریعبلا

la EE EE د o 

 هب هود

 ان
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 سیآ یا هنم طلق اوه لاقب ردکعد دیم ون كب هدننزو لضفا ( طاقالا ) ةمامد

 لالخ هلا نیو زف هدننزو باثک ( طالق ) ردع ومش لمف .روک هنناب كع رال ۱

 یک یجاص"یکنز یحاص كشاب هدننزو زازبعشا ( طاطعلفالا ) ردیدآ هعلقرب هدنن |
 ( طعلقلا ) بلصو دعح اذا رعشلا طءلفا لاق رد هنسانعم قلوا قحرویقو كب

 دب دشلایا ط هلقم سار لاق روند هشاب نالواب مازوا بولوا قحرومق تي یحاصو ۱

 : ردعسا ندروک ذم یانعم هدننزو هحرحد ) ةطءاقلا ( هرعش لوطي داكيال ةدوعجملا |

 : ندم هدننزو لاعرخ ( طاطاقلا ) رونید هغلوا مازوا بولوا قحروق كب جاص |

 | یک یرلفدلغب یفجوج یک دکشب هدننزو طجن ( طمقلا ) ردیبقل كيدا مان ی
  هطقخ لا و WE قلعب توکح > بور دشانب هنن رثناپ ینرلقایاو ی رللا كنهسکر

 تكماستوطو داف یصلاب لعش اک هیلحرو هبددش اذا یناثلاو لوالا بابلا نم اطق |
 نيب عج اذا رب ریل طق لای رد هتسانس كلبا هد قصم بوروتک دز اک ۱

 عاچو اهدفس اذا ءاثنا راطلا طخ لاقت ردهنسانعم كيشلنغچ شوقو هیلحرو هيد

 هعط رر لا ردهنسانعم قعاطو اهعماج اذا ةأرملا طق لاقب رد هنسانعم كميا

 | كلبا ذخاو اهرطق اذا لبالا طخ لاقب رد هنسانعم قل راطق یهود و هقاذ اذا
 ینرلقباو ینرللا كغاستوط ید و ( طیمقتلا ) هذخا اذا هطخ لاق ردهتسانعم |

 1 باتک ( طاہقلا ( هطخ ییعع ریال طخ لاق رد هنسانع قلعب بوروتک هر ر

 هد سل یرلفح وحو روند ها یرلقدلغب ینرلقایاو ینرللا تكغاست وط هدننزو | ۱

 ملا طق لاش ر ونلوا ریبعت قادرغاب هکر وند هبهقرخ ی رافدلغب بوراص |
 ین اقای كن وبق قح هنلزغو و دهلا ف یصلا ىلع فلت یتلا ةق را وهو طامقلب |

 هک لس هدون تاطف رلرد هطاق ىلع تعفو هلسانمو روند هاب ی رلفدلغب

 مدلوا علطم هنب رلغآو هنب رلقازود كحهدبا دیص یتلخ ینعی هنیداصمو لئابح كنالف

 ریبعت غ وه كرانیشن مشح هک رونید هیبا لوش هلی يسک كفاق ( طبقلا ) ردکید
 رلردبا دنب هنپ رپ یرب هلکنا ینرلقل زاس كنب رلوا عونصم ندقل زاس ی رلکدلیا

 هدننزو ريما ( طیمقلا ) روند هبا یرلفدلغب ینرلقا كنوبق قحهلوآ حذو ||

 نوح لا ردوا طمع هنر رب ی تا هک ای وک رونلوا قالطا هلماغ |
 | هفلراوب ینیدلراوب كنكحوب ناف روصوا هلی كفاق ( ةط وعمقلا ) مات یا طبق
 ابقو كوب فرط تسوا كننراق كمدآ رب هدننزو طاطعلقا ( طاطقالا ) روید

 ضعبق هضعب لخادنوا هلفسا سصجنو هنطبالعا مظعاذا لحرلا طعقا لاق ردهنسانعم ۳

 رسم سر

 ین

 ردبعسا كنع ون ظلغا هنهل هلیحف تایم دلم نونو ید ( دنقلا ) |



۳ 

 كنلا تح ردب ور اذا لحرلا طعتقا لاقب ردهنسانعم را
 ( ةطوعقلا ) هنسانعم هماع روند هغراص هسنکم ( ةطعقلا (

 كحوک هدننزو روغصع ) طو غلا ( یدنل وا رکذ هکر ردیف دارهو هدننزو هطرعق

 راربد ید طاق رونلوا ریبعت قادرغاب هکر ونید هب هق رخ نوزوا یرلذدراص قحوح

 طقن ( طفقلا ) روند ه فلراوب ینفدلراو تكنکح و قوب هلاه ( ةطوقلا )

 یرلاروا هکردهنسانعم كمزوب یتناج ییا كنجرف نکرولتفچ یجک هدننزو

 فج ناوبحو اطفق اهجرف یرطق نيبام زنعلا تطفق لافب رزو, هلقیج آ
 لا ردصوصخم هنتمشلنغج كناویح نالوا ولقنرط لاتح لوق ىلع رد هسانعم
 ردهتسانع« كجا تافاکمو ضوعو اه دقس ذا ىناثلاو لوالا بابلان 9 هاشنا طفق

 رونبد همدآ عاملا ریثک هدننزو یزج ( یطفقلا ) انافاک یا انطغق ل وقت
 رد هنسانعم یطقفق هدننزو ردبح ) طقبقلا ( حاكنلا ریثک یا ی طقف لحر لا

 هللا یر یضترلا ىلع ماما هکرد هدلب رب هدرمصم دیعص هلل رسک كفاق ( طغق )

 ىح هدننزو زا رشا ( طاطیفتالا ( ئدبشغلوا فقو هنوب ولع هدنمايا هنغ
 تطافقا لاقب ردهنسانعم قغازوا بوئنوص ههکت یتسهسکا یشا ندننوهش

 یقتتکا ا هكت ( طافتقالا ) سیتلا ىلا اهرخؤم تدع اذا زنعلا
 مضي ىا اهيلاو زنعلا طقتفب سيتلا لاقب ردهنسانعم یاقج ۇق بوکح هننسیدنک
 دام ندرخوم هلغلوا موسم هلت رابع اهبلا هرخؤم ور هتحسن نحب هيلا اه ر خؤم

 هدنصوصخ طافتقا ىسك هللا هکت هدتننزو لعافت ( طفاقتلا ) رولوا ىتلآ
 ( طغقنملا ) طاغتفالا ق انواعت اذازنعلاو سبتلا طفاقت لاق رد هنسانعم قشامد راي

 بوکوچ یک کرک هرزوا هاد ییدنب هکرونید هبکار لوش هلیسهین لعاف مسا
 هلوا هدنشیه كحهیلیا لوزن هلبا هلجح اب وک هلوا رروئوا یک ر ولعوح 4 رهییشلرپ
 اذا هد نم هطلفق لاقب ردهنسانعم قعاق یبهنسنرب ه دننزو هحرحد ( ةطلغقلا )
 هجوج هکرونید هبهتسک رود و كب هدشنزو ی ع ( یطلقلا ) هفطتخا
 هنب راردوب كب كنعسف كب وکو یدک لذک ادح ربصق یا یطلق لحر لاش ردقحهلوا
 ٹیبخ یا یطلق لحر لاقب روند هب یثک تفآو ا ثییحو یک ریغز روند

 همدآ هحوح هدران وب هل رسک كفاف ( دطیلیقلاو ) هدننزو بارغ ( مال ) درام

 همدآ قاشط هبد هدننزو تیکس ( طیلقلا ) رونید هک وکو هب یدک هجوجو
 كس ( طافلاو ) هدننزو بارغ ( طالقلا ) ةردا یا طبلف لحر لاشه. رونید

 صخ رفن ج وا ندندالوا نیطابشو نح هدننزو رونس ( طولقلاو ) هدنزو
 یا طلق هبف لاق روند هغلزسفشفایو كالئیکرح هدننزو طاخ ( طاقلا ) ردیسا



 1 دون رود. .هنلاب تسوا قالك « EEN یخدو ی لب ۱

 شک فیفخ یا طوطق لجر لاش روند همدآ كالاحو تح هدننزو روزرح |

 رود هسک ن رو قرانا قیص . قبض ینرلب دآ ه دننزو یبوسح ) ىطوطقلا 1۳

 نفر مح نو ل ۳ ) طنطقملا ( وطخللا براش ناک اذا یطوطف لحر لاق

 | .كفاقو تيم ( طقلا ) اهطق اذا ةقلا طارثلا:ططف لاق ردهنسانعم قعاإ وطوق
 هلررلکیک قشموب نانلوا ریبعت كلت رک" دنرلج وا كنب رلوکیا كنبسق تآ هيف |

 1 ) طفط ها ( رولاق بس EEN نی هب هغ روکوا هدا روا هکرونید هنب رلح وا

 . لاق روید هیسک نالوا یرکد یک یهلد ژوب رق یسه كنشاب هدننزو ج رحم

 ۱ توکوس یاس هدزو هخ رحد ) كط رعقلا ( ةينعصملا یا شآرلا طیف اقم ۰ لح ر

 هیسکر هد زو طعف ( طعفلا ) هنصوق اذا ءانبلا طرعف لاقب ردهنسانعم كمردنا
 تا تالا م نم .اطع بع ىلع طعق لاق رد ۳ كليا قیضتو تدش

 ۱ قي هرب و نبح اذا لحرلا طعق لأقب ردهنسانعم قملوا ققروقو هقبصو هذش اذآ |

 ۱ بصغ اذا هيلع طعف لاق ردهنسانعم قاراطو هعرمص اذا الالف طعق لاقب ردهنسانعم

 | هنویف قوح طعقو اددش حاص اذا نالف طعق لاقي رد هنسانعم قمرقیح كبو |
 | لاش رد هنسانعم تم روس ك ی راوط و ةا یا طعق هدنع لاق روند

 فشک اذا ههح ونع طعق لاقب ردهنسانعم كطءا فشکو ادیدش اهفاس اذا ةبادلا طعق ۱
 هنوز اتم قم راص قراص هشاپ و هد رط ۳ ا هطعو لاق ردهنسانعم قغوق تبوروسو |

 سد NY یشاا لوو لاق ردهنسانعم قعروفو اهدش نا هنا رف ةماعلا طوف لاقب

 ۱ ناهو لد اذا عیار لا بابلانم اطع لحرلا طعق لاش ردهنسانعم قلوا لیلذو راوخو

 ىلع طعف لاق ردهندانعم كما اضاقتو تبش یخدوب هدننزو لیعفت ( طیعفتلا ) |
 | ةيادلا طعف لاق رد هنسانعم كمروس كب یراوطو هقیضو هدش اذا هع
 ثقا: اذا لوقلاق طعق لاقب ردهنسانعم تلتنوم زوس شحافو اددش اهقاس اذا

 1 | ۳ طعفا لاق رد قمرقیح كب هل رسک نهی ( طاعقالا )

 شا اذا لوقلا ف طعقا لاق رد هنسانعم كلب وس زو س شحافو ادیدش حاص

 رد هنسانغم قلوا فشكنمو هناها اذا انالف طغقا لاقي رد هئسانعم كليا تناهاو

 | ( طاعقلإو ) ه دننزو باح ( طاعقلا ) اوغلشكتا اذا هنع طعقا لاقب |

 بولوا عفن دنرزوا كراوط ترازو ل 2م 2  ةبادلل فبنع ارت 1

 عا ( طعقتلا ) ةبادلا ىلع عفنع یا طعقم لاقب رونبد هکوب نالوا هلاوح
 1 لحر لاق روند دمدآ نالوا قحرونق تباغب یحاص كنشاب هلیس هی لعاف |

 روند همدآ ندا قسصت و لی داش و ردو ةدوعجلا هتل یا سارا
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 هلام ندراضعب و O ته و و بزلبا تک 2

RES 1جرام قرلوا رو رج لقمم و مورجو فوح ردل وقتم هل رابع یفای طو  

 .( طاطق ) ردط وسم هدصا وغلا هر "دو بایللا ی Rn يلصق داي ز كتهدام ول هکر د ا

 یبسح یا طاطق لاقي ردکعد روش کی ۳ هنسانعم یسح هدننزو ماط) :

 صو هبیضتیاهطق قوتسا لاقب ردهتسانعم بیصت و هرب هلرسک كفاق ( طقلا )

 لاقب رولک طوطق یعج روند هنیرتفد باسح یتعی هنیاتک هبساح و رونید هتججو
 ۲ روس رود هبیدک طق و ةبساحلا باتک اذک و كل صاا ق یا طفل یف ه لی /

Eد هک و هدننزو هبنع رولک 4طط و هل رمسک كفاق رواک طاطق يج  

 ءارلفاق ( هطقطقلا ) هنم ةعاس ىا لیللانم طق ىم لاغب رونید هتعا رب |
 عراتتمو لرصمء بولوا هوس یه رطق لوق ىلع روس ەرۈۆمغي هدرح هل رس ڪڪ أ

 رود هب ولط هد رخ هد رخ دواي روسد هب ولط دوحاپ روید هرو-عل ناغي

 - انعم قمردغاي رومغب هرزوا روزم فالتخا هدننزو هلرلز ( ةطةطقلا ) ۱

 ۱ كوآ یشوف قلترغب 4_ح نکلا 3 تر ما اذا ۶ع ایسلا تطظطوطد لاقب رد مس س ۱

 هدنن زو لزل ) طقفطعتلا ( اهدح و تنوص اذا ةاطقنا تطقطحت لاقب رد هنسانعه

 i طقطش لاش رد 7 اخف كیا كولس الا ىلع زسهراشتساو تف رعم هشدا ر

 " :ردق مصعم ندننوص هکر د هنسانعم كعا هن یب وق هغوقو هو بکر اذا سالا یف نالذ

 كج روب "ریت ریت قرانآ قیص قیص ی رلعدآاو تردعا اذا ولدلا تسقطفت لاقب
 تلبا تحایسو ریس و ع رساو وطخا براق اذا نالف ۱۳۳۹۳ لاش رد 9 نا

 داغ زس هدننزو راد ) طاقت طةزا ( بهذ اذا دالبلاق طقطق لاق رد هنسانعم

 رغصم ( طقیطف ( عد رس یا طاقطق د لاق رولو | فو ات درک ی

 هک ردیدآ عصف هدهفوک تم هل رلفاف ( ( هنا طقطقلا ( رد دآ موم ر 7

 ڈارافاقو هدننزو ده ده ( طقطق ةراد ) یدبا ینادنز ریما مان رذنملا نب ناست
 رد هب درا هدنع ها رعف كفا ) طراطقزا ۳ )دی دآ عصر ده را رد هد راب ز هد هل 5

 لیلا تاج لافب روئلوا قالطا هرلکولب هدنکار دوخاب هرلب روس (,طیاطفو ) ؛

 1 لوش هدنزو تاتک ( طاطقلا (ِ هق رشقف تاعاتجیوا اه,طق اییطق يا طااط) ۱

 ریبعت هزادنا ه دنرلس رلارسک هدنرزوا كن آ یشیا رایعث وات هک رونید هکن روا

 یرلکدلیا عطق لراطب هکر ونید هلن رادم كن راحوا كنغنراط راوطو رلردنا
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 . ی ین سست یخ

 ةدوعح دیدشلاو هه حوص هداروب روند ه وچاص قجرویق كبو ردیسهراد |
 لوق ىلع هنحوا كغاطو روند هناي تس وا کل هوسک و كنهراغهو ردوا ر۶س ۳

۱ 

 /4 4 ط طلا ( رولکهطفایمج رولوا نیعلاپ هدننابه شلیک کروند د هبل 2 ۳ شیت ۱
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 یهو ةطغم الع قلا طق لاقب راردیاعطق لق هدنرزوا لادتاک هک روند هکک لوش قا

 طوطقلاو ) یدنلوا رکذ هکهتن ( طقلاو طافلا ) همالقا هيلع بتاکلا طقب مظع |
 لاغ یا ططاقو ط وطقمو طقو طاقرعس لاش روند هخ رن ولار ( ططاقلاو |

 هباط ) طق و ( لغيفختو ليسا هرزوایض كن هددشم یاطو یصف تفاق ) طق (

 aL یااطو یصف اف اف طق و رد واج هد هل فبشح و هلع كخاق يعم

 ردص وضع هب یضامنامژ هصاخو ردلمعتسم هنس انعم نامزو رهد هکر دهلکرب هل رح 1

 عطقسرى رع نم عطقنااعف وانامزلانمیضماعفیا ةروك ذملا تاغللاىلع طق هنأ رام لوقت
 ینعب هد هعوطقم تدمدوخای مدغم ندنوینآنانعم لصاح رولوا ذوخأم ندنس انهم |
 رتي هکروئلوا لامعتسا هدهنسانعم تسحو رولوا كعد مدمروک کره ردق هلآ و ات |

 بولوا شا اط و حوتغم فاق نام هدنو ردیفدای سد هدمس راق رولوا كيد

 هد ر وص سس رولوا ید لعذ مسا و ردکعد روش اکب ردهنسانعم ی هکد بقا ا ۱

 یتطق هلسیقاحا هباقو نون هدنوب و رولوا لیقتسم لعف مسا هکرولوا هان کت
 یظق زسنولو هنسانعم هلافک روند ید كطق هلاطخ یاکو هنسانعم ییفکی روید |

 هللادبع رارید مجرد هللا دبع طق یرلضعب ندنوب وجو هنسانعم یافک زونبد ید

 قاحملا نون اضعب و ردهدنکبس مهرد هللادبع یکی هکدلبصن هرزوا تیلوعفم كنظفل |
 بعوم یان نا و رارید مهرد هللادبع نطق بودبا بوصنم هلکنا یندعبام هنب و |
 هللادمع و ورتم, افوقوم اط ارد مهرد هللا دبع طق زلب رع هکیدید هدنناتک مان ۱

 مهرد دز نڪ دز بسح رلیدتیا بیوصت ییکرت و نورمعب قرلوا رورج
 یضام نامز هلی هلک طق نشو رد EHR OF یکم هل رسک كفاک ینک هداروب هنساتعم

 نسربد ليو هادم الانام الم رولوا عو قرهیلوا نونم اعاد هسدا رونلوا دام ۱

 طق ادهالا هندنعام الم رولوا مو رج هس رونلوا دارا نوحا لیلش یهنسزر رکاو ۱

 قلم هلص و فا رکا و رد راو هات وش گلاب قحا هدنناب تان یعب نسرد

 ردق هن وک وب ید نسرد مولا طة اذهالا تلعام الم رولوا روسکم هسرولوا ۱

 كناط نسزءهد طق هلنوکس كناط نسربد طق اذه تلعفام و مدلی یو ناه قجا |
 تي هنفحم یاطو هلال تاکرح تكنهددشم یاط نسرد اذه ای طق لوفلع هلیعفر ۱

 یحام نام هرعم وا RI نامز هرزوا روک ذم .E یەک طق وہشا و هدهلیعص

 بودا لامعمسا هل عراضم هماع نکل یک طق هت ارام رد صوص هب نم قرەلوا

 هلج زا یدایادورو ه رکصذدتنم هدعص وم چاقرب هدش رش "ی راخ و راربد طق هلعقا ال ۱

 یدلوا دراو تابئالا دعب ینیرمش نتم طق اهتیلص ةولص لوطا هدنلصف فوك ةولص

 هرزوا قلوا تفل كلام نا ردشلوا دراو هلیترابع طق ائالثًاضوت هددواد ییا نسو
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 هلی رعت هدیبیع رداینیطنطسق هدیمور لصا یخد هينطنطسق سپ ردندلیبق و ید
 لیصفت كناتساد و و رلردا فذح یالوا یای هلغیغخ اضعب و رلیدلبا ددشم ییای

 ( ناطسقلا ) ردحورشم هدنخرا ما تشهب تشه كموحم یسلد سیردا

 هدلایع ةقفن هدننزو لیعفت ( طبسقتلا ) هنسانعم رابغ روند هزوت هلیعف كفاق

 ردهنسانعم كعشوب ( طاستقالا ) رطقاذا هلابعق طسق لاقب ردهنسانعم كلياريصقت
 هب وسلا ىلع هدنرلنب یبهنسن رب ( طسقتلا ) اوعسقا اذا يب لالا وطستقا لاقب
 ةیوسلاب هوعسلقا اذا ماب "ىلا اوطسقت لاقب رد هنسانعم كيشلو هرزوا تلادع
 یرطوط و كيد یک كنکد یغاج هلندتعن ( طسقلاو ) هدننزو ريما ( طیسقلا )

 لحرلاطسقو طیسق لحر لاقب روند هیسک نایلوا کلبرو و یریتوت الصا بولوا
 طشک هلنوکتس كنهمحح نیش و یصف كفاق ( طشقلا ) رطا الب اهیقتسم یا
 هطشق لاق ردنرابع ندکمردبک بوحآ "یش رم ندنزو كنهتسن رب هکردهنسانعم
 اذاهطشق لاق ردهنسانعم قمرواهلکنکد و هطشک ینعع لوالا بابلانم اطشق هنع

 بولجآ تولب هدنزو كوك هدننزو لعفت ( طشقتلاو طاشقنالا ) اصعناپ هرض
 ( هطاشيق ) تا اذا تطشقنو ءاعسلا تطشقنا لاق رد هنسانعم قلوا زايا اوه

 (طاشقلا) ردندن آیطاشبقلا دیلولان دمع ندابدا ردبدآ هدلب ر هدرغم هلیصف كفاق
 (طقنا) روت دهغلجآ هلکعک یهدنزو كنهنسذ رب هکر دهنسانعم طاشک هدننزو تاذنک

 لیمک یروقرا لوقلع كسک اقلطم ییهنسن رب هلدددشت كناط و یعف كاق
 لاقب رد هنسانم لمسك كب یک تیک و هقح ىر لعو یک یسک لق رد هنسانعم

 بلص “ىش عطق وهوا اضرع وا ةماع هعطق اذا لوالا بابلا نم اطق "یثلا طق
 | كنهدنوو دعح ریصقیاطق رعش لاق رونبدهحاص هدرخ قح روبق طفو ةفحلاك

 هد رخ یحاط ططقو طقو دعح ریصقیا ططقرعش لا ردتغل ید ططق هلم اغدا

 دعاو ريصقلا یا هططقو رعشلا طق لحر ,لاقب رونید همدآ نالوا قحرویقو
 نوططق یعجكططقو هلرسک كناقرولک طاطقو طاطقاو نوطق یعج ٌكطق هدنو
 لاق رد هنس انعم قلواولام خرا هدننزو دوعق طوطقو طقو رواک طاطقو طاطقاو "
 هخرن ولابطقو الغاذا لوهحاییع طق لا ویناثلا بابلانم اطوطقو اطق رعسلا طق |

 شوف قات رغاب ةصاخ طقو رک ذپساک لاغ یا طق رعس لاش رونل وا قالطا

 قلوا هدرخو قح رویق جاص هطاطقو ططقو ردزئاج هد هلفیفخ رونید هغمرغاچ

 فالتخا یک طق یخدوب هدننزو لاعتفا ( طاطتقالا ) ادعج اریصق ناک اذا عبارلا
 دادش ( طاطقلا ) هطق ینعع "یفلا طتقا لاقب رد هنس انعم كمسک هرزوا روکذم
 هدننزو هبذم هل رسك كيم ( ةطقلا ) رونید هب ىق رقج نایب ون وق هدننزو



۱۳ 
 سس سم

 صوصخ نا هلغاوا هدادرارق هنا دبعم ر هدنر موق رد نالوا مو نر ۲

 لا لئاسر و لئسر لاسرا هنیطالس نالوا هدراطقا و فارطا و مزع هرو زم
 1 هنابسا لاسو ناجحا و هتتسا کو رام و سدنهب و هالعا یار

  هنوکسم عبر رثکا یمکح هکنوج رایدلیا ماقا هنسسهثیبن و بلج كنامهمو
 سدحم و داتتسا سدنهم هلا رادتقا ةبذاج تاوق ندکیدزتو رود هلعلوا ناور
 ' ند رغموندهشدح كلامیاصقا هلجزا بودا بلح ثاودا و تالآ هلجلاب و رارامعم

 | هجن تقص ماخ ةزفن ندتبسهطا هرمرعو نانیکتر شرف و نت نو
 . نامرق و شقنم خرس كنسوزبس مرم هجن یک مشی ندرهش ما غلئایا و ماخر
 ۱ براک . اوس ددع ۳ د نانلوا ریبعت ءا ةنبدم و ندءاش یجاو و

 | هرکسن دکدلیا ظن و تبّور ینامهم عیج هصالخ بودا بلج ردندنولقو رهد
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 | نوا و بصن ا یداتسا مان سودانغا هنسهلج و باخنا رام . رشت زو

 هدمانم ماع و مانخ نیرق هدندم یآ کیا هنس نکس بودبا نیبعت 4۶ كيب شب

 | هاشدان یدلوا مانب هلیعسا هیفوصایا ,هنسانعم هلا لها عجم هرزوا یفیذاوا تراغا

 | نايا یرلهراما تلعر هرخالاب بولوا رم ید لاس دنح هرکصتدنا هیلاراشم ۰

 تفارفهناوح ما سوب نوئسا یسهداز ردار یخ و جات هلغمانوا یدالوا هدقدلوا

 قتروص یدنک هدنتلیه یراوس هدنرزوا و دوع ر ندحو هدنبرق هبفوصایا و

 لاش و ریوصت قرهلوا ریشم اکا هلرلقمرپ و شو ىلا رکید و الا رب هدنلا رب
 تربع منچ تریصب لها هک ایوک یدلیا ذافنا یتتبصو هلکلیا تبصو یرالیا

 بولوا هدفرصت هضبق امامت نیمز رک وبشا هدتنطلس نامز ن هکرلهبلبا رظن

 ناسل ینمالک مدلیا لاقتنا هترخا رايد هدلاح منیدلوا دیلارفص هبوب راک ماجا

 ۱ هدکدلیا ن اوما هچزرلا ةیلع یزاغ رخ ناطلس خلا وبا ردیا ملکت هللاح

 لقشم یناوید بیرت هدننادیم تآ طقف بوردنبا علق ینعوجحم كربواصت هنوک لوا
 مان نیطنطسق ادتنا هرزوا ررحم هحو یدلیا اقا رادوع شعب اعاچ و لیم رب

 سون طظ ق و نیطنطسف ےن ر ندندافحا هدعب بودا کالملاراد و كلت رصیق ۱

 یدنل وا قالطا هين ط طق PEP اضع و ه,نطنطسق هلتس هنب رلعسا هل رللبا كل

 نایدام ن وغب ن نیطنزو هعفد ر بولوا بارخ هعفد چاق رب مدقم ندرلنا و |

 هوناینوتساروک ذم و یدیشغد یخدایطنزوب هلتبسن اکا هلک غا كللاراد هاشداب مان |

 یاپ هدیبرع و ردهنسانعم هعلق هدیمور لوب راربد ید لوبذتسا هلتفاضا فیقخلپ

 فلا انتعب و هففخ یای هدیمور و هدیناوب تغل یک ینیدلوا تبسث فرح هددشم

 اییلیف و سویطالم هیطالم و سویقطنا هبک اطنا الثم ردشسن فرح هفلوا عابشا |
 یوم ایلدوبو ایاپسا و اینارقوا و ابجاملاد و ایمور ردبوسنم هرللا رق منسویلف ۳
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 : یلاعشو قرش هلغلوا هاشدابرب یحاص تدجو تکوش مان نیطنطسق هدنا هدماکنه
 | تضبن هلا هیظع تامهم بوشود هنس هیعاد یریخسنو عزن ید 2) راتکلع

 ا ' الب و یب هکلوا لوا یدلبا تع نع هنس هکلوا لبا مور ینعب ایودقم ادتباو

  بودیا ریخستو عف یدبا نصحرب امسم هلیعماو هدنزو هدلالثوا هک یی هبنطذطسق

 | یدلیا ذاخما تئطلس رقم هللا عیسونو ریبکت هلغلوا بسناو قفوا هفرطرهوبو
 . بلصتمو دبعتم تیاغبو بولوا هرزوا مالسلا هيلع یسیع تعیرش موقرم صیقو
 . عورت هلتعی رش ما یارحاو دادو لدع راهظا راهنو لیل یدبا تاذرب جیاصو
 ' هدلح نانلوا ریبعت ینادیم تآ الاحو یدبا یدارم یاصقا كلا دالب هبفرتو دابع

 یرادوع نم كنا لواو یدا ردنا ناوید هدنا اکاد بودا انب هرامالا رادرب

 ربدرپ مان لیارذع رید هدنسب ونج بناج كنلحم یعماج دجم ناطلسو ردیقاب الاح
 : تام ج وا نوجردبقب يوت یتذکنا الاب کرد شاع ان یو
 ینطلس هدقدلوا نایان یرلتءالع یتع نع هاق ےلقا بولوا نارماک هرزوا هجووب

 ءاشبلا راد مزاع یسیدنک بودپا تیصو هتلغوا ما سونابلا نالوا یدهع یو

 هدقدلوا سوأم ندنایح هدعب و سونا هلتنطلس روما ید سوابلا نامزر یدلوا
 | *لدنص نطب دعب انطب هدنفرظ هنس ناسکس زو هصالخ نیشناج یدلو هنیر

 لاقتنا هرمصبق مان وناپ نوتسا ندندال وا هک ا بولوا نیکم یرلدالوا هدتنطلس

 یعارم یقاصتناو لدع دعاوقو یعاس هماظتناو ماظذو نیدنم تیاغب رو ن یدلیا

 هنسیدنک یسهلج كنيطالس فارطا هلغلوارئرب ندنفالسا هدنوطسو تطسبو یدیا

 بودبا هماع تفایض هدنبارسعقاو هدننادیم تآ رومنوکرب رلیدلوا دایقنا "هدادرس
 ؛ هدمایا لوا ناهکا نکیا ل وغشء هفیطلتو ماعطا یرافصو رابک لج

 هنتف رب هد هروب نم تیعجب ؟هنایم ن دنس هفئاط تسرب شتآ نالوا عياش
 اعب رس هنتف شتآ لوا هلم امتها “هشاشر نکل بو دبا ر وهظ لاتقو

 | هلجلاب ىرلتسرب شت آ نالوا هدنتکلم ۱ یدنل وا نکسنت

 هلغلوا رد رب صوصخ هبهفلا-ط لوا هدنر هبفوصاپا الاح و لاصرتبسا و رهف

 ماع موقع ریصیق هصک رب هد رور تدم رب هدعب یدلبا ثنب رو و مده یدبنآ

 تهاجو و لاج و نسح ندنهطس كيارس نالوایهاکءارا هکر دبا هدهاشم .هدمانم

 ترضحوت اي نوتسا اب بودبا ادن هلیمسا هنسیدنک تاذ ینارون رب یحاص لالج و

 هلج قرلوا ناور یک وص كماکحا هع و قرش و دنم هرهب ندنن اکر یسیع
 هلبا دابن ىلاع دناختدابع رب یلاعت هلل ةبسح هسيا كيولطم قلوا دنلب رس ندکولم

 ینرانادنعشناد و ناکرا هلبلاب هرکصندقدلوا راد یدلیا هاشرا و هبصوت وید
 كنهلج هرکصند هربثک تارواح هدکدلبا | رابخا و لقن یب هعقاو تروصو راضحا



 تی تاک اذا TREE لاش ھر تنام رر ف ی هوا ی کو ۱
 كني راقایاكنهاد هدننزود وعق ( طوسفلا ) اهس نم ضبقتن داکنال یح تظلغو
 سرفلاماظع تطسق لاق ردهنسانعم قلوا یروق یک كنکد یراریکسو یرلکک

 یرلکیک كني رلقایا هدننزو رجا ( طسقالا ) تسب اذا عبارلا بابلا نم اطوسق _
 كتعاجب ر هک رد تنه ن سا ( طاق ( روید هناوبح نالوا یروق یرلرکسو

 هلا لودع ندفح هدننزو دوعف ) طؤقلاو ( هدننزو دصق ) طہہقلا ( ردب رد

 یناملا بابلا نم اطوسقو اطسق ىلاولا طسق لاقب رد هنسانعم كليا لظو روج
 اذا ؟یشلا طسق لاش ردهنسانعم كلا قیرفت یبهنسنر و قحا ن ء لدعو راج اذا

 لسالا یکم هکردیبقل ی رقم ما نیطنطسق نب لیععسا هلع كناق ( طسق ) هقرف
 هللا سوق هلع. كرلفاق ( ةناطسفلاو ) ( یاطسقلاو ) ( ناطسقلا ) ىدا
 ةماعوبو يدلوا رداصیهن ندنقالطا حق سوقو رلربد حرق سوق هماع هکردیعسا |

 هدنا را هلیعص كفاق ) هب اط ( رد هناوه را یرلک دید هغاص کلا هدیکرت

 كفاق ( نوطسق ( رد.دآ نصح رز هدسادناو رد هبرقر هدننس هواس هل رهش یر

 یصف كنبسو ىع كفاق ( هینبطنسق ) ردبدا نصحر ندنلاعا بلح هلی
 ابفارغح ضعب نکل ردیعسا نصحر هدندودح هیق رفا هد رغم هلددشت كناپ و

 كناط و ینوکس كنبسو یعض كفاق هکر دطوبضم هدنناونع هنیطسقو هدنراباتک |
 هحوتفم نون هدرخاو ىع كفاف ( هنیطنطسق ) رد هلاهو نونو ی دمو رسک

 هدنسیکیاو رد هللا هددشم یاب هرکصند هبا نون هک هبنیط:طسق دوخاب  هلباهو
 راد كن , رلهاشداب مور رد هدزناب ز هد هلع اضعب و رد لڪ كنالوا یاط یخد

 و ا هدیمور ناسل ردندتفاییش ظاربثا ل هکر دیسا هل رفع نما
 هدننوردو ردرادقم عارذ و یعرکب یعافترا روس نالوا راد هدنفا رطا ردابطن

 هکردراو دوع دنلب رب یلیکید هدندناجرب كناو بولوا لکشلا لیطتسم اسبلک عقاو |
 شلزود ندرفاب هدنس هپ كدوع لواو ردب رادقم جالوق ترد اب رقت یسهرود

 عونصم ندنوتلا هدنلارو شلوا راوس هسک رب هني رزوا هکر دراو یتروص تآوب
 تراشا هکای وک هب هرک لوا قر هلوا قجآ یرلقمرب كنلا رکید بوئوط هرکرب |

 ما نیطنطسق نالوا یسناب كناسهلک لواو كنەروب نم هدلب یراوس لواو ردا

 هاشداب كلهراد الح یلاعت هل دم هموقم *هدلب هکر رد محرتم ردبروص هلرصبق

 بایتروص نم هجرت وبشا هذه لاو بولوا مالسلاق هکلم هللا لعج مالسا
 یدعشاسیلک لواو رونلوا ریبعت لوبنتساو لوپمالسا هکرد هبیط داب نالوا رب رحت
 زوی,دب كيب شب ن دمالسلا هيلع مدآ طوبه ردفرش عماج نانلوا ریبعت هیفوصایا
 | | لوا یدیا یهاکتخ كني رهاشداب مور یربک ًهيمور هک هدننارذک هنس یللا
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 ا زاولحا ) طاق ( 2 زادنا هننف هقارعو م 9 شو ها تو روهظ . 1

 1 انا لحرلا طمبرقا لاٌش رد 4: انعم e یدیآ طاع رقا لسا ۸6 هزننزو

 رور تنی شوت هرس و تفت( نارق ) |

 كليادادو لدع a اق ( طسقلا ) ردهدنس هلزنم ی رخ كنهباد هکرونید '
 لدع طسقو لدع اذا لوالاو یناثلا بابلا نم اطسق کالا طق لاقب رد هتسانعم |
 یواسم یعج و د رقم روئلوا لامعتسا قر هل وا ردسااب فصو ةهغلابم رک ین ح

 هح طسقو طسق ن زاومو طب نازبمو طبق لاجرو طرق لحر لاش رولوا ۱

 هکعلوا هنوک رب طبق و ه,دصت و هتصح یا هطسق هاف و لاش رده: سانعم بدصت و

 ءایندلا نا أ ثبدحا هنم و روتلا تسدا هلکنا اصعد و رولا عاص فذ هک رونید

 هوو اهلعب مدح قتلا دارا هلاك [ جارسلاو طنسقلا ةرحاص الا ءاهقسلا هفسا نم

 را هر لتحاخ جارسسلاب همأ ر ىلع موش و هانی« رهدزوو

 ۱ یرلقدنا تسدبا یرلح وز نکل ردندنرلثلوا همقس هلبس هدای ز كناهفس یسهشاط

 هجو بودبا ظفح ینر هرهطعو قب راو بویق ی وص تسدا هنبرللا هدتقو

 هنب رلتمدخ یک قعوط غارج هرزوا یرلغاب نوجا قلنیدبا هدقدقچ هرمشط یتقو
 ۱ اذک 4 طرق لاق رد تیام رادقم طو رداکد نواخ ندا تموادمو تردامم

 یا م وسقلا طرق هر ب لاش ردلمءمس* 4 سانعم یزورو قزرو هرادقم یا

 " یا طسقلا نم تب رش روئید هغادر و تام نازمم روید هب وزارت و هفزر

 | طسقا لاق رد هنسانعم كلا تلادع یندو هلرسک كنهمه ( طاسقالا ) زوکلا

 رولوا عون کیا ردکوکرب قورعم هلمساوب هلی كفاق ( طسقلا ) لدع اذا لحرلا
 فقخ لئام ههاس یدنه طسق را رب د برع طسق هنن رز و یدنه طسف هني ر

 . فیفخ و قاو ذيذل ىب رع طتسقو رولوا یبآ یمعطو لیلق یس هحارو ظیلغو
 لوب ردیعسق یب رع هکردولح طسق دارم هدقدنلوا رکذ قلطمو رولوا ولتب رطعو

 هلبا نییعکسو لتاق یرلناحغوصو عفاد ییوجاسو عفان كب هرکحو ردم یضیحو

 . ینرلنلعصرو قهب یسالطو دیفم هباب وو هلزئو ماکز یریختو هعب ر یاج یب رش
  لاش رد هتسانعم قلوا یروق نوي هلنیتصف ( طفلا ) ردرتالا بيج هد هلازا

  قلوا كيد یرلفایا كن هادو ةسبای تناك اذا عبارلا بابلا نم اطسق هقنع تطسق

 تناک اذا ةبادلا تطسق لاق ربقلوا یربتوت نالوا زبتعم ردندباعم هکر دهنسانعم
 . ءاطسققنع لاق روئید هوس یروق هدننزو ءارج ( هاطسقلا ) ٌةبصتنم اهالحر
 یا ءاطسق لحر لاق رونید هغاص یرکا ءاطسقو رولک طاق یمجج ةسباپ یا
 بول رویش ورد ناب وا ناو ی نا هکر ونید هزبد لوشو هحوعم
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 هدنک هدننزو رب ز ) طب رق ( ردرلب وام هثعاج مان طرق هکر دراهود سنحر

 كفاق ( طارقلاو ) هلی رسك كفاق ( طاربقلا ) ر ددآ كغارسق ر هدنس هليبق
 ردهرزوا فالتخا دالبلابسح هکر دیسا نزور ندنازوا هلددشت كنارو یرس
 فصن كرانید هدندنع قارع لهاو هننزو سدس عب ر كرانیدر هدندنع هکم لهآ
 هاب یلوا یار بولوا فعاضم لصا هک رد حراش رونلوا قالطا هنی مشع
 روند هن هنسن زیجا هحزآ هل رسک كفاق ( طیط رقلا ) یدلوا طارق هالادبا
 نافشع ( ناطرقلا ) روید هتفاو هبهادو اربسب ایش یا اطیط رق هاطعا لاق

 روند هلالب و تفا هدرلنو هلیعضو یمسک كفاق ( طاطرفلاو ) هدننزو
 ردلیخدو و روند هفورعممهم هن وکر نیحا رجلا نيب لحق كناق ) یط و ربشلا (

 یغای لک هکر دفورعم هلکید یطوربق مهم روب نم مهم ر دلکد ضحم یب رع
 ( ناطرقلا ) رونلوا بيرت ندنموم لاب ضابو روفاکو نارفعزو كلا لک او

 هدنرزواكنا هکروند هلوحلوش هد هلب رسک هدربخاو ىع كرافاق ( طاطرفلاو
 روند هنس هناد ىدنه رمت طیرارق لوق ىلع ( طب راقلا ) راروق هنتلا كرأ
 رد هنسانعم كعروب قر هئآ قص قص ی رلع دا هدننزو هحرحد ) هططذ رقلا (

 هکلیا عاج ولردر و هاطخ نیب اب راقم یشم اذا لحرلا طفرق, لاق یک هطمرق
 هدننزو ما رحا ) طافن رقالا ( ردعاج نالوا هالاخدا قبص قیص دارم هکرونید

 یشیدو عقجاو ضبقت اذا "یثلا طفن رقا لاقب رد هنسانعم قلوا پوطرد بولیزو"

 لاقب ردهنسانعم كمروتک هربرب بوزو ینفرط یکیا كنجرف نکرودلتفج یچک
 هلیس هی لعاف مسا ( طفن رقلا ) دافسلا دنع اب رطق تعجب اذا زنعلا تطفنرقا
 ن دبضغ بولوا كاننصغ یک یدنه سورخو رونلوا قالطا هنحرف كنروع

 نم ربکنسم یا طفرقم لحر لا روئلوا قالطا هیسک نالوا ررابق بوشیش
 قەزای هدرخو هجا كب یبوزاب هدننزو هحرحد ( ةطمرقلا ) نمم بضغلا
 حراش اقیقد هبنک اذا باتکلا طمرق لاقي رولوا ربسع یجارخسا هکردهنسانعم
 قر هلا قیص قیص یرلعدا هطمرقو رونید هغمزاب قیضو هدرخ كب لصا هکر بد

 ( طیطمرفلا ) هاطخ نییام براق اذا هیشم ق طهرف لاقي ردهنسانعم كم رو

 ( طومرقلا ) رونید هیسک نیب روب قر هلا قص قص یرلعدا هدننزو لیبج
 تنحاغا هشيم مان اضغو روند هغلاوب ینیدلراوب كنکحو قو هدننزو روفصع

 ینرل هم كرل هب وبحم ءارعش هلغلوا هدنلکش را و هنشم لزق لزق زون

 ىطمرق رد هفئاط ر ندسان هلیصف كفاق ( ةطمارقلا ) راردا هبي شت أ
 هماقلا ربصق هک ی دیا ییانح دیعسوا ىرلار كنهفئاطوب هلیصف كفاف ردبدررفم
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 زرےقم سرف لاق هلوا نملاق الا هسردیک تو ر ردقن ره هکر ونلوا
 ثا و لب رمک كفاق ( طرقلا ) ایرج یي داکیال ن راک اذا
 كفاق ( طرقلا ) رديع ون ناروط هنس ماتو هجا قروردفورعم هلکمد هدم املا
 رذیشاکا هدبسراف رولوا ابق ندهجوب نکل ردیدآ تاب عو رب هینش هب هم وب هاب
 جوا راردنا نايب هلي رکدید مسرب ندنعو هحصو هنب یو هدنن زو رفعح رونبد

 كن هك مان جاجا نب هللا دبع طرقو رربد ید هکر هس هدېسراف هلغلوا ولقارپب
 كنغح وحو رانلا ةلعشىا طرقلانم ءوضا لاقیرونید هنس هلعش كشت آو رديدآ ی اف
 روند هنس هم ناویحو یصلا بم زیا طرقلانم رغصاوه لاش رونبد هک

 كفاقرولک طارقو طارقا یعج روند هب هب وک مقلاصلوقىلع هب هب وکو هتسانعم عرض !

 فنشیاط زق ابنذاقو تئاج لا هدننزو هدرق زوج هل رو رولک طورقو هلرسک
 هدنسهچب رب هداروب هلکلیا ریسفن فالتخالالع ینش فلوم نذالا ةمصیف قلعلاوا

 ردنیبم هللا هبوک مقلاص فنشو هلاهوک قلطم طرق هدلوصا راس یدنلوا راصتخا
 تاذ یا هطرقم هيراج لاش رونید ه زيق یل هوک هدننزو همظعم ( ةط رشلا ) ۱

 یراو لئاج كنب راوناخ برع هک رونلوا قالطا هخ اشو ( طرقلاوذ ) طرق |

 ( ةطرقلاو ) هدننزو همه ( ةطرقلا ) ردیبقل كن هيمان ةيواعمن نکسو ردییقل
 شعب رونید هب هنوک ندنا ییادخ هدن رلقلوق كنس هکت یک نععب هدننزو هبنع
 قلوا ی هب وک ییادخ یرلقل وق كن هکت هلنبتحف ( طرفلا ) رولوا یخد هد راپحک
 ( طرقالا ) ةطرقاذ ناکاذا عبارلا بابلانم اطرق سیتلا طرق لاقب رد هنس انعم
 هدنن زو لبعفت ( طب رقتلا ( رونید ههکن زاد رک ننه هدننززو رجا

 ردقلا ف هعطقاذا ثارکلا طرق لاقى رد هنس انعم قم ارغوط هضار هب هرج

 كزقو الیلق ,هاطعا اذا هيلع طرق لاق رد هنسانعم كم رو هنسن هحزآ هبسکرو

 قانایوا ىتآو طرقلا اهیسلا اذا ةيرام لا طرف لاق رد هنس انعم ققاط هوك هنغلوق

 لاش ردهنس انعم قغار هنس هسکا یرلقلوق یننکرد هدقد ربص ینایوا لوقیلع

 كعارجو كمومو جلا حرطدنع ابناذآ ءارو ةنعالا لعحوا اهجلااذا سرفلاطرق
 طرف ( طرقلا ) قرتحاام هنم عزن اذا جارسلاطرق لاقب رد هنس انعم قملآ ینحوا
 اطرق ثاركلا طرق لاق رد هنس انعم قمارغوط هصار هب هرجا یخدو هدننزو

 | ىلع رونبد هغارح هدننزو باتك ( طارقلا ) ردفلاق هعطق اذا لوالا بابلا نم

  یب هلبضكفاف(طو رقلا) هتلعشوا جارسلایا طارقلا نم*وضا وهلاق زونید هنسهلعش لوق
 رد هدننزورییزهک طب رقو ط رقیرامدقم هکر وئلوا قالطا هنطب هعن رب ندننعاچ بالک

 هلسیعم و یصف كفاف ( ةيطرفلا ) یدبا راردارب جوا رد هدننزو ربما هک طب رقو
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 هلبدیدشت كنايو یصف كفاق رولک یطابق یمججو هرزوا یلصارولوا روسکم یناق اضعبو |
 ( ةطیبقلاو طیبقلاو ) هدنن زو نامر ( طابقنا ) هدننزو یر اصع رولک ىط ابقو |[

 هاربج ( هاطبقلاوا )اب نسق كفلا ( یتیبقلاو ) هيلو ىن هل
 یرلک دید اولح یناعشب هلفب رح هدیکرتو هنیعشپ هدیس راف هک ردیسا فطان هدننزو |ا |
 همربقو اولح ینآ هدیکرت هک رونلوا ټټر هلدادابو قتسف هدن دنع رانمعبو رداولح 8

 لاق رد هنسانعم قمزترو بودیشکایزوب هدننزو لیعفت ( طیبقتلا ) رارداواح /ا

 یاحو یصف كفاق ) طعقلا ( رد ولاقم هروک هنناب كحراش هطبق ییعع ههحو طبق |

 ثلاثلا بابلا نم اطعق هطحف لاقب رد هنس انعم قمروا كب هلنوکتس كن لمهن 8
 طعقو رطلا طعف لاقب رد هنس انعم قوا ستم بویغای رومغیو ادیدش هی رضاذا
 دوعق طوحقو هلنیتعف طعقو طعفو سبتحا اذا عبارلاو ثلاثلا بابلا نم اطعق

 لمحو ماعلا طرف لاق رد هنسانعم قلوا قاروقو قلتمق هلمساشحا رود هدننزو

 اذا لوهحلا ءان ىلع طحف لاقبو مبارلاو ثلاشلا بابلا نم اطوعفو اطعفو اطعف
 طق لاق رد هنسانعم قم ارغوا هفلتیق سان طعقو بدحو هيف رطاا ستحا
 یلامعتسا الوهح هدنو اوبدحا اذا لوهحلا ىلع اوطعقو عبارلا بابلانم, اطعف ساتلا
 قمارغوا هغلتبق سانو قاروق لی دوب هل رسک كن هزم ( طاحفالا ) ردلیلق

 . لوهحلا ءا ىلع سانلا طعفا لاقیو بدحا اذا ماعلا طعفا لاتش رد هتب رل انعم

 " عاچبو طصقلا مب اصا اذا اریثک مولعلا ءانبیلع موفلا طعفا لاقیواوم دحا اذا البلق
 | ندان طم یس ردلممتسم هس ایم تیلکج شرب ةا راز و

 هلهاینارم ] ثيدحلا هنمو حراشلا لاق لزنبلو عماج اذا لحرلا طحقا لاقل ردزاجم |
 ٠ هيلع هلوقب خوسنم امه الكو « ءالانم ءاملا » ىنعملانهلثمو [ هيلع لسغ الف طعقاف

 قمتارغوا هغلتيق یریرب طاحفاو [ لسغلا بحودقف ناناتخلا قلا اذا ] مالسلا

 هدنن زو ربما ( طیحقلا ) طعقلب اب اصا اذا ضرالا هلا طحفا لاقب رد هنس انعم

 دیدش اقلطء هلتتس انمو رونید هل قلتیق ینعب ولتدش هدننژو حرف ( طعقلاو )

 قلتیق ( طحاقلا ) دیدشیا طعفو طیحف برض و ماع لاقب روتلوا قالطا هبهنسن
 هددشم یاب ) یطعقلا ( بدحیا طحاق نمز لاقت رد طج اوق یعج روند هنقو

 ( طيحقتلا ) لوكا ىا یطعق لحر لا رونلوا قالطاهیسک لوکآ هدننغلقارع هلا

 طحق لاقب رد هنسانعم فلت كلنا یثا هام رخ یشیدو كلبا هبک هدننزو لیعفت ||
 ( ناطعق ) ردیعسا توا عون رب هلی كفاق ( طحغلا ) امهعقل ادا ةلخلاو ةأرملا |
 ریغو روند یلاطعف هدنتسن رد رد هلیبقر هکر د اش ن ماع نآ هدننزو ناهس.

 | قالطا هلا لوش هدننزو ربنم ( طعقلا ) یک ارعا روند یطاعقا هرزوا سابق



 وس یسسو
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 . ( دفاطقلا ) رهظلا رزفالا ىا یطوطف لحر لاقب روند همدآ روبنق یسهقرا
 . روند هرلیدلشخو EEN ندا روهظ ندنسف رط هدنماکنه عاج هلیعف كناف

 ( ةطغطفلا) عاملاو نهرلادنعتاوصالا یهو طفاطفلا فرطلا اذهنم عمست لاقب

E A ET FRE SEقح هیغلوا  

 . ملكت اذا 3 طوطو لاق ردکلیوس ز زرامح راھ هکر د هنسانعم كليوس زوس

 هدماش هلیعق اضعب و یرسک كرلاف ( نیطلفو ) ( نوطسلف ) مهفال مالکب
 | رب هدقارعو ردیغاجس سدق یرو هزغ یرب ردقاصس یکیا الاح هکردیدآ تلایازب
 روند نیطبلق هدنرحو بصن تلاحو نوطلف هدنعفر تلاح كن و و ردبدآ هبصق

 رونید یطسلف هدنتبسنو نیطسل ترمو نیطسلف تیرو نوطسلف ینبحا لوق
 طاق لاقت رد هنس انعم قلوا شوهدم ا ندهنسنر هدننزو طلخ ( طاقلا )

 ردهثس انعم یناهک ان هلنیتصف ( طلغلا ) هنع شهداذالوالا بابلانم اطاق هفیس نع

 لاه رد هنس اعم هاحافم هدننزو ۳ طالفلا ) 9 اطاف هتیقل لوقت
 كندسکرب یهسکر هل رسک كنم مه( طالفالا )هالکابحاف اذا نمح فاطلتنالفملکت

 روهظ نیزسناو یتتلفایا نالف ینطلفا لوقت ردهنس انعم قمرتروق بوریص ندنلا
 هدننزو لاعتفا ) طالتفالا ینءاجاف یا مالا ییطافا لاش ردهنسانعم كلبا

 لوهحا ءانب ىلع الاب تطلتفا لوقت رد هنسانعم قمارغوا نب زسنآ ههنسنرب

 تعرس هدکع رو و هدکلیوس هدننزو هحرحد هلفاق ( ةطقلفلا ) هب تئحوف یا
 هدننزو درص ( طوفلا ) عرسا اذا ىشملاو مالکلاف طقلف لاقب رد هنس انعم كما
 . روید هلاتشپ وللق شفتوا مس ی لوق ىلع رولک ندنراید دس هکردز ع

 هير رع و هدندنع راطعر روثلوا ریست هط وف یجد هد گام الاحرد هط وف یدر

 ردهبدنس تغل هکلب برا
 || ردهنسانعم كمردکرب هللا لا یبهنسنرب هدننزو طبح ( طبقلا ) (» فاقلا لصف ۰)
 لها هلب رسک كقاق ) طبقلا ( هديب هعچاذا لوالا بابلا نم اطبق *یثلا طبق لاق
 حوت نا ماح نب طبق هروک هناس كحراش رد هفئاط نالوا ىلصا صلاخ لربصم

 ا انرب ندنسیحاوت یس هبصق ىأر نمرس طبقو رد رلبعشن+ ندنلسن مالسلاهیلع
 ٠ ةفئاط نالوا صم لهالصا هلتبسن یاب ( یطبقلا ) ردبعحم داف لها هک ردیدآ
 یوم ط.قلا یا بوسام یا یطبق لحر لاق روند هب یک بوس« ه هر وب مع

 یر هدلاو مالسلاو ةولصلا امهبلع مرکا لوسر نب ميهاربا ترضح رد هبطبق
 هک ردب ای عونرب رد هلبعض كفاق هک هیطبق بایئو یدبا ندرلنآ هبطبق هب رام
 كفا هرزوا سابق ربغ رد زر نایک هاو قآ یدبا ردا ج رلیطبق هد رصضم

 ردنوما قرف یب هیطبق ساناو همطبق بایت ERN بس لب هک رد هلی |
 ۳ دیجی < وچ نوو a an رس تست
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 ا



 1 ط راست لاق زا كلبا ت توف بویم هشت 1 ندیا ۳ تونی

 لاق رد هنس انعم قلواتوف هدننزو لاعتفا( طازتفالا )هدارانم هقىليإف هتفو رخأتاذا
 شعراو هنیدحغولب كنهسکریو هنوف فاخمالیا لوهحلا ءانیلع هناسحا طرتشالوه |

 | لبق هدلو تام یا ادلو ن الف ط رتفا لاقب رد هنس انعم كما تافو یدلو
 رد هنس انعم كلا مدقنو جورخ هرکرب رد هرم *انب هدننزو هطرخ ( ةطرفلا )
 بس ماثیدح هنموح راشلالاقرونب دهکلیامدقنو جو رخ ردعما هدننززوهف رغ ( ةط رفلا )

 هدننزوینهج(یطرفلا)مدقتلاوقبسلاینمبنیدلافهط رفلا نع كابن هللا لوس رنا ةشئاعلتلاق /ا

 رونلوا قالطاهناویحو ناسنا شکرسو بعص شمام لوا مارهدننزویبرع ( یطرغلاو )
 | ندطارفا هدننزو مركم ( طرفلا ) بعص ىا یطرفو یطرف لجر لاقب
 مماو] یلاعت. هلوق هنمو روند ههنسن شلدونوا بونلوا كرت هرزوا لاح ردلوعفم

 رسکب "یرقو اهبلا نولجعم نومدقموا رانلا یف نوکورتم نویسذم یا [ نوطرفم
 تسار هبسک را یاهک ان هدننزو هلعافم ( ةطرافلا ) مهلدحال نوزوا یا ارا

 ردهنسانعم كالا هقاسمو هفداصو هافلا اذا هطراف لاقب ردهنسانعم قعشو بولک

 رب ردردصم ند هلعافم یخدوب هدننزو لادح ( طارفلا ) هقباس اذا هطراف لاقي

 لاق : رد هنسانعم قمقح زوس ر یناهکان ندنرغا هلکلیا ناتسل قبس هسک

 ةهکردهنسانعم قورفن هدنزوربما ( طبسفلا ) فلک هنم قبس اذا اطارف ناف ملکذ
 ام لاق روند نشت قو رد هنس یک جات نالوا هدنحوا كنسهناد امرخ

 كناها انضق رب هلیعط كناف ( طاطسفلا ) رفظ ةمالق 4 طیسف رادقم نالفل
 انعفو رهش ردنیعم لحر نالوا هدنرانک ای هدنجعا رهش هک روند هنن رله اکتیعچچ

 هللادب ناف ةعاجلاب مکیلع ] ثيدحلا هنمو حراشلا لاق رارولوا عمتجم هدنا یسیلاها

 ايف قلا ةنيدملا وه ةياهنلا ف لاقو ةروكلا لها عمتجم وهو [ طاطسفلا ىلع
 دربصم یکسا طاطسفو رولوا مظعا داوس دارم نیلوقلا الک لع سپ ساننا سنج
 ردبارخ ابلاح یدیشلتا ان هدکدلیا ےف یب هکلوا لوا صاعنا نب ورع هکر دی
 هده یهاشداب قانواردفح هلوا رداح زمیدتا ریبعتهوا رونیدهرداح#لوب طاظسفو

 نالوا ندرت "یدارم.هلکلیا ریش ناوت یدارتسلا فلوت و تر یر
 رد هلا هیقوف یا هدلوا هک طاتسف راو تغل جاقر هدنوو ردقحهلوا رداج كوي

 سپرولوا روسکم او هدر رهو رد هلسات هک تاتسفو رد هدنن زو نامر هک طاسفو :

 قلرای جاغا شاي هدننزو لاغقنا هللا همحعم نيش ( طاشفنالا ) ىدلوا تغل قلا

 یھب هلددشن كناطو یصف كنافو كن هرم ( طفالا ) رديفدارعو هدننزو طیسف ||
 یبوجخ ( یطودفلا ) سطفا یا طفا لجر لاش روند همدآ ولنورب 1

 - ( طیصفلا ) ابطر الا نوکیالو عضفنا اذا دوعلا طشفنا لاق ردهنسانعم قمالتچو

۱ 
۱ 



ort 

 : ندناب راک ردلعاف ےس عج ندنسانعم درولا ىلا مدقن هدننزو قاسف ( طارفلا (

 ۱ ردیدرغم طراف روند هراهسک ندا مدقنو قبس هبوص ندرلناراوص ناوبح دوخای |

 یعجو درفم روند هندبا مدقنوقبس هرارئاس هدقمراو هب وص هلنیتعف ( طرفلا ) |
 مكطرفالا ] ثيدحلا هتمو ءالا لا مدقتم یا طرف موقو طرف لحر لاقب ردریارب

 ۱ م دقتم یا طرف ءام لاش رونید هیوص ندا مدقن هراوص او ] ضوحا ىلع

 ام لوقت رونلوا قالطا هنلعو رحا نالوا م دقتم كن هسکر و هاومالا نم "ره هربغل

 قالطا هدلو ندبا تافو نکیا لکد غلاب زونهو لعو رحا نم كمدقنام یا كطرف |

 ملل «تبلا لغطلل .اعدلا فو كردب مو تام دلو یا ربثک طرف هقبس لاقب رونلوا |
 قالطا هّتسو روحو لظ ليتم ( طرفلا ) انمدقت ارحا یا هاطرف انلهلعحا
 5 هبهدام لوشو ءادتعالاو لظلا یا ساشلا ىلع طرفلا اذهام لوقت رونلوا
 سا ناکو ] یلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق هلوا شفتوا زواص ند هژادناو دخ هدنآ

 | و تسحو هدح زواج هیف طرفم یا طرف نالف صا لاق و [ اطرف

 هدنس هلیمق جاقرب هک روند هب وص لوش هد زو هما ) ةطارغفلا ( روند هنآ

 هجازعرخآ بوروکیتحصم لوا هسیاردبا مدقنو قبس کره هلغلوا هب وسلا ىلع
 قبسنم ءابحا ةدع نيب اعرمش نوکی ءام یهو ةطارف مهن لاقب هلوا لا ضرعتو

 هبکوک هحورا ییا هدنکوا كبک اوک نانلوا ریبعت رکیدب ناطراغلا هلوهف هيلا

 كنهرمه (طارفالا) شعن تانب ماما نابکوک اهو ناطرافلا علط لاقب رونلوا قالطا

 | نالوانایام ندرلقفا ك-ابصهلا هقالعوب رونید هب هناشن هکر دیعج كنطظفل طرف هلبصف

 یصوصخ ر (طبرفتلا)هریش ابن یاحایصلا طا رفا تعلط لاقب رونلوا قالطا هنب راقل دبآ
 مدقو هعیض اذا هیفو "یثلا طرف لاقي ردهنسانعم كلبا هاس و عیاض ی اد در ۴

 رولوا شلیا هلا زا یم دقت و قبس هک رد هنسانعم كايا ريصقت هدهدام رو هبق رعلا

 كران و تلادع هکر دبلب اقم طارفاویو رصق اذاهیف طرف لاق ردنوصا بلس یسانب
 هلسرا اذا الوسر هيلا طرف لاش رد هنسانعم قماللو نا هیسک ر و ردهدنش

 اذا االف طرف لاق رد هنسانعم كليا كرت هدوریک هلکغک بوشواص یهسک ر و

 ردامعتسم هنسانعم كلثا حدم هلیهحو هغلابم و طارفا ییهسک ر و همدقن و کر

 ئر یهورکم ما رب ندهسک رب و هحدم یف طرفا تح هحدم اذا انالف طرف لاق

 (طرافتلا ) ها یا ههرکیام نالف نع هلا طرف لاقب ردهنسانعم قلق فرطرب و
 لوقیع تكاباضورع و تباصا هدتفو ر ثدا وح ومو هه هبسک رهدننزو لعاش

 اذا مومهلا هتطرافت لاق ردهنسانعم كلبا تیاصا كرهدبا مدقن و قبس یر یر

 مس سم ۹۳

 مدقن و قبس ىراس بودا تعرس و هيلا تشاسنوا نيلا یا طرفلا ف هتیاصا

 کک قو تنهنبس رب و اب شور قبس اذا نالق ط رافت لاق رد هنسابعم كانا



۳ 

 رد هنسانعم كلا قارسا هدمدقت طرفو طارفا الثم ردبعشنم ندنآ یناعم راس

 كليوس زوس زواعم یدح طرفو یهتنا ردهنسانعم كلتا ریصقت هدمدقن طب رشتو

 كلباتافو یدلو ریفص كمدآر و فرسا اذا لوقلا ىف هيلع طرف لاق ردهنسانعم

 :هسکربو اراغص هلاوتام اذا ادلو طرف لاقب ردبا ثثح قبس هکردلمعتسم هنسانعم
 هلسراو همدق اذا هلوسر هيلا طرف لاقب ردهنسانعم قالو یعلیا مدقم نددنک
 هکر د هنسانعم قلوایر ندقمن وطیثآ ردق ریحیلشب رکیشکپ یحج ناجا امرخ و

 طرفو اهعلط یسع تح تطعفلمیا ةلْحلا تطرفلاش ردنا زواحت یدح هدعانتما
 هرلندیکهوص نوحاقمراوص ناویح دوخای نابراک هسکر هدننزو هحاعس هطارفو

 ردهنسانعم كیا مدقن ورلیا نوڪاقلرضاح هغوق و بیا و بودا حالصا یطوح

 حالص ال درولا ىلا مھم دقن اذا یناثلا بابلا نم ةطارف و اطرف موقلا طرف لاقب
 لوق روند هکلا زواص یدح رولوایسا ندنظفل طارفا طرفو ءالدلاو ضوحلا

 لاق ردلیعتسم هنيسانعم قلوا باغ و دا ةزواجم ىا مالا ىف طرغملاو كايا

 هدرللو و رونلوا قالطا هنشاب كنهبت دوخای هغاط كحوک طرف و هبلغ اذا هطرف ,

 سلفا رولک طرفاییج روئلوا قالطا هناشن و هلبم نانلوا بصن نوحا تمالع

 نیح دعب یا طرف دعب كب لوقت ردهنسانعم تقو طرفو رولک طارفا و هدننزو

 لواو رد هنسانعم كلك ید هدنقورب بوجآ ینسارا هرکصندکدلک مایار هبسکر و
 زلوا ناصقنو .هدايز ردمزال قلوا نوکشب نوا یرثک او نوک چوا یلقا كغلارا

 لاق هثلتنم لقا الو رشع ةسجننم رثکا نوکیالو مایا دعب یا اطرف هتينا لاش |
 یا نیمو وا مو طرف كَاو ةرم مايالاق یا طرغلا یفالا هاقلا ال لاق و حراشلا
 هلب رسک كەز( طارفالا )ردیدآ عضومرپ دوخای قب رطرب هدهمایت طرفو هدعب

 رد هنس انعم كلبا كر بویمروا یئآ ردق هعیلشب هکینکپ یسچ كنحاغا امرخ
 ردق هجقآ ندنفارطا ېب هنسنرب و اههلط یسع یتح مقلب مناذا ةللا طرفا لاقب

 "الم اذا ضوحملا طرفا لاقب رد هنسانعم قمردلوط ردق هجلوا نیقشاط دوخاب |
 هیسکرو هیسناذا الا طرفا لاق ردهنسانعم قت ونواو ضاف یتحوا ءالا لاسا تح

 ط رفا لاقب ردهنسانعم كلبا لیس هنسن جراخ ندنتقاطو لمح هناویحر دوخاپ

 زواجاذا لحرلا طرفا لاقب ردهنسانعم كايا زواج یدحو قیطبالام هلجاذا هيلع
 دولبو یمالاب لا اذا نالف طرفا لاقب ردهنسانعم كليا هل هدصوصخ رب و دا

 طرفا لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلشب هغمردغاپ هدعسوم لئاوا ینرومغب رام لوا

 ردلمعتسم هنسانعم كعربد هلا هلع هکمکح یحتقو هب تلحس اذا یسولاب باعسلا
 يال نوعا صوصخر یهسکر و رداب اذا هلتسل هفسلا هديب ط رفا لاش

 هجاوحف اصاخ الوسر لسرا اذا نالف طرفا لاقی ردهنسانعم قماللو قر هلوا ۱
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 ةطوغ ردپسد رب كنابد ٌةعب را نانح هلغل وا ناتسلک و ناسب و عاب و راز )هرس و

 هدننزو لیعف ( طیوغتلا) ردروهشم ناو بعشو هرصب *هلاو دنفرع" دغس قشم

 همقلاذاماعطلا طوغ لاق ردهنسانعم قعهردلاق لوب یهمقل لوق ىلع قعو همقل

 اهرعق دعبا اذا رتبلا طوغ لاق رد هنسانعم كجا نرد سد كتسوق و همظعوا

 اذا لحرلا طوغت لاق ردهنسانعم كليا تحاح یاضف هدننزو لعفت ( طوفتلا )
 یلتاذا دوعلا طافنا لاقب ردهنسانعم كليك | جاا هدننزو لاعقنا ( طابغنالا ) ىدا

 اسماغت اذا اطواغت لاق رد هنسانعم قعشلاط هبوص هدننزو لعافت ( ط واغتلا 1
 هدنماکته لالتخا و هنتف هکر د هلک رب هلب راهم ماو ىع كرلنبغ ( طغ طغ ) ۱

 طغ لوقت رونلوا دارا هدنماقم ما ود لوا هرحصا تعاچ بویلرآ ندنع اچ

 هتشن رب هدننزو طبخ (. طبغلا ) نتفلا تأح اذا دعاجلا عم نوکی نا هنر اذا طغ

 طوعیو اطیغ طیغی هیف "یشلا طاع لاق رد هنسانعم قملوا باغ بوربک هرخآ یش
 تاک قالتخا هدتننزو هطلافم ( ةطياغملا ) باغ و هبف لخد اذا رک ذاك اطوغ
 فلتخحم مالک یا ةطياغم ام لاق_ردهنسانعم كليا

 هنرهرویتسیدنک هربهدننزو هحرحد هللا هثلثم یان( ةطل رفلا) (« ءافلا لصف «)

 ضرالا ف یجرت سا اذا لحرلا طثرف لاقب ردهنسانعم قمروئوا قشیآ و یقلاص
 قرەرآ کا بورک یراهجاد هدشزو هحرحد هللا همجک* نیش ) 4طش رفلا (

 دوخای قمروتوا كرهنکی وس هنبرلکجا بوربو هرب ینراقانیق لوق ىلع قمروتوا
 نای هکردهنسانعم قمروتوا كردیا طسب ندفرط رب ینرلقایا کیا هدکدنب هراوط
 هبتبلاقصلاوا هیلجر نيبام متفف دعق اذا لجرلا طشررف لاقب رونلوا ريبعت یفءهروتوا

 قلاص هرب هود و دحاو بناج نع هیلحر بوکرلا یف طب وا هیقاس دس وتف ضرالاب

 قمارغوط توا و ایخرتسء اكور كرب اذا ریعبلا طشرف لاقب ردهن انعم كکوح
 ردهنسانعم كمردنوس بوکح یهنسن و و هرشرش اذا سل طش رف لاق ردهنساذعم

 نوعا كمەشرا هود كکرا و نوعا قملغاص هثا و هدم اذا ؛یثلا طش رف لاق

 اذا لیلا طشرفو بلا تن اذا ةقانلا تطشرف لاق ردهنسانعم قمرا ینشپآ

 ماد هدننزو نيا رف ( طاتعبرفلاو )ةد جو ز ( طشرفل ) لوبلل عفت
 دعق ناکاذا طاش رفو طشرف لحر لاقب رونبد همدآ نالوا رروت وا قرءرآ شفا

 ردیدآ هب رق رب هدرصم دیعص هدشزو نوزر ) طوش رف ( هيلحر نیبام عفیف
 ٠ اطورفلحرلا طرف لاق ردهنسانعم كلا مدقن و قبس هدننز و دوعق ( طورغلا )
 هلا ریصقت هدهنسن رب هدننزو طرخ ( طرفلا ) مدقن و قبس اذا لوالا بابلا نم
 هعینصو هب رصق اذا لوالا بابلا نم اطرف مالا ىن طرف لاق ردهنسانعم قلق عياض

 ردعوضوم هنسانعم مدقن و قبس دصقلاب هدام وب هروک هننایب هدر اصب تكفلوم
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 ( ديلغتلا ( طلا ربثک یا طالفم لحر لاق روند هیسک نالوا رولیکای قوج |
 هل لاق اذا هطلخ لاق رد هنس انعم كلا تبسن هطاغ ويد كدليا طلغ یهسکر ۱

 ققلک اب یمدآ رب هدنن زو لادح ( طالغلاو ) هدننزو هلعاقم ( ةطلاغلا ) تطلغ |
 رافعسا ينا هدننزو طجت ( طمخلا ) طلفلاق هعقوا اذا هطلاغ لاقب رده انعم |

 3 بابلا نم اطع مهطخ و سانلا ط۶ لاقب رد هنس انعم كمروک راوخ بودا

 اعلا طلاق ردهنسانعم كلا نارفک بویلنارکش هتمعنو مه رقعسا اذا عبارلاو

 ی | یردق هدندنع كتععن یشات ندفلنقش اطو ندقل روطون و اه ر کشی ماذا

 كمحا هلدش یبوصو اهرفحو اهرطب اذا ةمعنلا ط۶ لاق رد هنس انعم كمروک |

 طغ لاقب رد هنس انعم كمك نابرقو ةدشب هعرحاذا ءاملا ط۶ع لاقب رد هنس انعم
 ( یطمغلا ) رونید هضرا ولقار وتواو زود قر هلوا روقج طغواهصذاذا ةحبذلا
 ( طاغالا ) یطبغ یا یطغ ءاعس لاقب یدنلوا رکذ هک دیف دارمو هدنن زو یرج
 مزالو ماد اذا ثلا طعا لاش رد هنس انعم قلوا یاد هنسنر هلرسک كن همه
 بولغم بوش رای هدکم زین مدقم هلا هسک ر هدننزو لاععتفا ) طاعغالا (

 اذآ هطقغا لاقب رد هنس انعم كمحک یب هسک لوا بوشپراب رارکت هرکصندقدلوا
 لاق ردهنسانعم قععب بولوا بلاغ هدزوس هبسکر والوا قیسامدعب هقبسف هرضاح

 ی رثا هنویصحش هن نکل توک هر وه هنسنر و هرهقف هالعاذا مالکلاب انالف طمعا |

 ( طعختلا ) رثاالو نيع هل "یراخ ج رخاذا *یثلا طقغا لاقب رد هنسانعم كمروک

  هبلع طعن لا رد همت اعم تك روا بو رو قاربط ف هنسن رز هدننزو لعفت

 لب وطلا یا طا۶ لح رلاق ر ونى د همدآ ولند رکن وزواهدنن زو سلع (طلمخلا )هاطغاذآبارتلا

 ' ردصموا دم ر یااط وغانمعطا لوقت ر ونلوا لک هکر ونیدهدیرتهدننزو ط وس( طوغلا)قنعلا -
 هنسنر و اهرفح اذا اطوغ طوغب ةرفلا طاغ لاقب هنسانعم قمزاق روقح رولوا
 زود قرهلوا روقح و هبف لخد اذا هيف طاغ لاقب هنسانعم كمربک هرجا رخآ یش
 شیکک و زود قرهلوا قروا هدرلنوب ( طئاغلاو طاغلا ) روند هضرا شنکک و

 رولک طایغو رولک ناطیغو طاوغاوهلیع كنيغ رولک طوغ یرلعچ رونید هضرا
 ندنسج كنابسنا تئاغ و ردولقم ارهاظ زود هتعاج طافو هلرسک كرلنبغ

 قالطا هلیسهقالع یرلفدلوا ررونوا هراروفچ هدارعع رثکا رابودب رولوا هبانک |
 (ةطوغلا ) رکذیساک ردهنسانعم لوخد یک طوغ هدننزو طبخ( طیفلا ) یدنلوا |

 كضرا فیطا و زود ر هدندروب رکبیا یب و روشد هرب روقح هدننزو هرم

 هدلب رب هدندالب یسهلببقیط هطوغو نعهدا عطق هدنوک کیا ینا یراوس هکر دیعسا ۱

 هلع تیغ هطوغ ردیدآ كبوص روش رب هدندرو نیوخ ن صاع یب و

 e A حراش ردیج) و ی هروک دوخاب كنب رهش قشم

۱ 



۱ ۰ ۰ 

 هدننزو ده ده رد طغطغ یدرفم روند هرلب زوق كجوک ینید هلیحف كنبغ |

 هلزلز ( ةطغطغلا ) ینغ یا طغا لحر لاقي روند همدآ نیکنز ( طغالا ) |
 تلع اذا رحلا طعفطع لاق ردهنسانعم قمقلاق بورابق یرلحوم كنا رد هدننزو ۲

 تطغطغ لاق ردهنسانعم قمانیق كب كب لوق ىلع كملسس نکرانبق هرحتو هحاوما |
 طغطغ لاق ردهسانعم قعصب وشوایمدآ ر و اهنایلغ تدتشا وا تتوص اذا ردقلا |

 هکر ددباکحس ندنوص بی رق هنتوا كئشوق قلترغب هطغطغو بلغ اذا موتلا هيلع |
 یرلهغلاط لزکد یندوب هدننزو لزلزت ( طغطغنلا ) ردیبک كد طاغ طاق یپایپ

 بولیغاط هنسنر و هحاوما تلع اذا رحلا طغطغت لاق ردهنسانعم قمقلاق بورابق |

 لاعتفا ( طاطتغالا ) ددبن اذا ؛یثلا طغطغت لاش ردهنسانعم قتلوا هدنک ارپ
 لحغلا طتغا لاقب ردهنسانعم كمت ركوج قرهقاق ییهفا نوا قعشآ روغوب هدننزو |
 طقغا لاقب ردهنسانعم كمعک ینآ بوشراب هدک رکس هللا هسکر و اهخونت اذا ةقانلا |

 یرلهغلاط لرکد هدننزو هحرحد ( ةطمطغلا ) هقبسف هرضاح اذا االف نالف
 ردهنسانعء قمانیق هرصتو هجوم برطضا اذا رصلا طبط لاقب ردهنسانعم ققلاح

 لیسلا طمط لاق ردهنسانعم قلعاح وص ناقا هردو تلغ اذا ردقلا تطیطق لاق |

 قلوا مینع یرلهغلاط بولاغوج یب وص كني ردو یداولاق ردحا نیح تاص اذا |
 طبالع ( طماطغلا ) هحاوما تمظعو هژامرثک اذا رصلا طیط لاقب ردهنسانعم

 یی وص هدننزو لیبسلس ( طیطمطغلاو ) هدننزو لجرفس ( طموطغلاو )۲ هدنزو |
 طیطمطغو طموطغو طماطغ رح لاقب روند هزکد نالوا مبظع یرلاغلاطو قوج |
 طیطمطغ وہدنن زو طبالع طماطغو هل رسک كنيغ طامطغو ءالا ربثک جاومالا ےظع یا |

 هنر یر طامط۶ و روند هنس-هتلروک و هنسس كراهغل اط هدننزو لباس

 یا رصلا طامطغ دشا ام لاش رونید ه رلدغل اط نالوا مطالنم ب ولی راج |
 نیلسس هلسس نوقنوطو قوغو هدننزو ج رحدن ( طعطفتلا ) مطالتلا ج ولا |

 رقط نکرانیق كاءهوحو ع هيف ت وصب تاص اذا لحرلا طمطفت لاقب رد هنماعم

 ردهثسانعم قفقلاح رلهفلاطو ترغیغعاذا ردقلا تطمطغت لاقب ردهنسانعم كملسس رقط

 طلغ لاقب ردهنس انعم قلکای هلنینصف ( طاغلا ) برطضا اذا جوملا طمطغت لاقب
 طلغ رلیضعب باوصلا هحوفرعی لف هيف يعاذا عبارلا بابلانم اطلغ هريغو باس "ین
 تلغو قطنلاقطلغلاقیفرایدید ردصوصخم هغلک ای هدباسح تلغ هلاتو هدمالکو قطف

 ( ةطلغلاو )هدننزوهکوعا ( ةطولغالاو ) هدننزو روبص ( طولفلا ) باس |
 مالسلاهیلع .ىنلا ىب حراشاا لاق رود همالک نانلوا ریہ يستلک مدح رو ها

 كئالع دارم ندنوب هيف طاغي مالکلایهو تاطولغ الانع ةباورقو تاطوافلا نع ۰

 | (طالفلا )ردم زلتسم یبهنتف جججو یلیلذت هکردائاسم یرلکج هديا طیلخت ینریرب
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 | قلوا ولرومغب یاد دولب و ااه همادا اذا ةبادلا ۳۹ رلا دعا لاق ردهنسانعم

 قغوط یاد هتسيا یهسک ر و اهرطم ماد اذا ءایسلا تطبغا لاش رد هتسانعم

 ۲ ینزو درب ندنفانکو ترسک تاتو تماد اذا ,یملا هیلع تطبغا لاق ردهتسانعم

 ېک شع ندکوک رب و ندهبح رب یعوجع هکهلوش ردهنسانعم كم روب یک کرک
 ینادنو فنکو ضرالا یطغ اذا تابنلا طبغا لاقب هنلوا هدهاشم هدنئر وص هرابکی .

 روکو قیص ردناکم مسا را حق تار م ( ةطبغملا ) ةدحاو ةبح نم هناک , ١
 یلاحر ای یدارب ا لیعفت ( طيبغتلا ) روند ةطرا شمليأ باعيتسا قلتوا |
 لمف نولست مهو *اج مالسلا هيلع هنا ] ثيدحلا هنمو رد هنسانعم قلق طوبغ» |

 مهدنع لمفلا اذه لعج و طبغلا ىلج مهلمحب یا اددسشم یور اذکه [ مهطبفب
 ) طہہغلا ( ةالصلا ىلا مقبل مهطبغدق نوکیف فیفغخلاب یور ناو هيلع طبغب ام

 بولوا هدلنزر ,ط یر رلود تخ هک ردیکم دن وک ر یک جدوه هدننزو ریما

 رود نالا نالوا ه رایکی ید واهو ی رعس لوق ىلع راردا باکرا ناو اک ۱

 بو راب یرب نالوا هجعفثرم هکرونید هنفرآ وص لوشو هدننزو کز طبع یعج

 روند هنعرا شیککو زود عفنرم قرط ییا دوخای ولقاروت واو روفجو هوا رولک
 كلادو كيم ( ه ردلا طیبغ ) رددآ كص را ر صوصخم هننعاچ عو رب ىب و

 هلی تسهیل هين ) ناطيبغلا ( رد شالوا هعقو ر هدنا هکر دی دآ عطومرب هلیعف
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 ( یطغلا ) ردعضومر یسکیا دوخای ردشملوا هعقور ید هدنا ردعضوم رب

 ردنا هطاحا یرب ره هکرونید هدولب نالوا ناورف نعي یئاد یرطم ه دننزو یزج
 ردیدا هدلب رب هدسلدنا هلیحف كنيغ ( هطانرغ ) رطلا ةعاد یا یطیغ ءاعع لاقب
 هئامر هدنتخل سلدنا هکردقلوا هطان عا هلا همه نالوا باوص رد نوب لوق ىلع
 هب وص هل د دت كناط و یف تنبغ ( غلا ( رد همست هح و قفاطل رود

 ۱ ريعبلا لحغ لاق ردهة انعم كمهرکوک بوب رشا هود هدننزو ر زا ) طیطعلا (

 نایب لا نیلسس هقشقش ريغ نم یر دا فلؤم رک اذا ياما بابلا نم اطمطغ

 هلا هقشقش طبطغ هدساسا یربخز نکل رولوا هبانعم لوا یخد هطیطغ هلکلیا

 ۱ هغلوم هلک دا رب تست هرزوا قلوا تكمروکوب هقشقش الب ردهو كەروكوب نالوا

 ۱ حودلاو مثلا طع لاق رد هة انعم قیادل ربخو قمادلروحو رولوا فلا ع

 ۱ لوق ىلع روند هنشوق قلترعاب هدننزو باحس ( طاطقلا ) تاص اذا قونّلاو
 7 ۳ دا ۵ ۰ ۳ ۰ اه
 | یدرعم رول وا هايس یزو چا كنب رادانق و زو یور ویمهقرا هکر دع و ر ندا

  كنثلظ هصک لوق ىلع هنلوا كنتقو حابص هدننزو بارع ( طاطفلا ) ردهطاطغ

 ۳ ( طفاطغلا ( ردراج هدر هق ی ES هنماکنه وا لو هنس هیقش
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 هدننزو طییعتلا ةیاقلا دنعوا د ن اب 7 0 اوعاصت اذا
 هلزلز ( ةطعطعلا ) طبع لاق اذا اطإيعت طبع لاقب ردهنسانعم قماح ويد طبع
 ( طیعم ) اررکم طبع لاق اذا ططع لاقب ردهنسانعم كعد طیع طبع اررکم هدننزو

 ردشل وا هعق و ا هدیا هک ردیعسا یداو 54 هدننزو دعقم

 یغر وڌ كنس هلوقم یو نوبق هدننزو طبح ) طہغلا ( ) عملا نیعلا لصف (

 | ردهة ساتعم قللو هلا لا ی رسهای یو وقود ردیع وز ردمم ز وع” یسهدوک و

 ال ما قرط ها رظنیل هثبلا سح اذا یناثلا بابلا نم اطبغ شکلا طبغ لاقت

 ی لاوز كنهسک رب کل كنا دسح و هنع» نم هلا ره فرعی هرهظو

 . [ اذا عبارلاو یناثلا بابلا نم اطبغ هطبغو انالف طبغ لاقب ردنرابع ندكهليا ین

 ۲ لئاز ندتمحاص بو یعبدل وا لٿا كنهسک رب ۲ كنا كشرو هدي

 ' یت اذا هطبغ لاقت ردنرابع ندکلیا ین یقلوا رهظم اکا ہدیسیدنک قرهیلوا

 ۱ رد زاح یسانعم دسح ردو انعم لصا هک رد حراش هنم لوصت ال نا ىلع هټهعن

 | هک هل يس ەقالع قلوا رویه هدلییح 1 BRS دوحاپ هلق رط ي ست

 ! تصخر هلتهح وب تع ع لها یجد هب 4-طبع قح رولوا هل راہتعا هيلا لودام

 دیار قالطالا لعو یضار هتسدصح ندنفط» ازیسق نح کش سد رلیدمر و

 یا [ اطبهال اطبغ مهللا ] ثی دما فو یبننا ردمزال قلوا یعاد هب ینابر تمعن
 . تمعن قحهنلوا هطبغ ندکهاک رد برأي ىعي الع طبغت لزم وا ةطبفلا كلاس

 لذ دوحای ندتمشو رقفو زای هحرد و هنر قحهنلوا هطبغ دوخاپ رورس و
 | روند هنماتوط نیکا شل هل مسکو یصف كنيغ طبغو زردا هذاعتسا ندفلسنو
 ۱ هلا لا هک روید هب هقان لوش هو روس ) ط ویغنا ( ر واک طوبغ یعج

 تناک ازا ط وبع لا لاق هوا صیحش یغلق رآ یل زو هش رغلف وب یسەدوک

 وسط هدنفح راغد قي زآ ه دننزو هف ع ( ةطبغلا ) طبشت یتح اهفرط ف رعدال

 هنپ رب یرب هدعب بور وچ هنبراحوا كنيشم ییا هکرونید هشياق لوش هدنزرط
 لاح نسح هل رک كنيغ ( 4طبغلا ) رل ردبا قح راغد و هطناح بوکید مکحم

 لس و و سو لاح نںسح یا 4طبغ یف وه لاق رد اعم ترس و هاف رو

 ه روک هنا كح راش یدنلوا 8 هکر وند هک. زبا تكش رو یک طبغ رد هنسانعم

 رورسو انغو هافر هسک ر هدننزو لاعتفا ( طابتغالا زا ردعسا هدرانعمو

 لاح نسح ىلع یھت اذا لح را طہتغا لاش رد هُ انعم قلوا هرز وا ینامداش و

 | ) طابغالا )هدننزو بثک رد طمع یعجرو:.د هی دک ندا 4 طمع ماد( طبالا )فرعی و

 / قع رد روط ولابق اماد بویلا ی راو یالاب ندنرزوا ی a هلب مک كن ه ره
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 ینوم رونید هینک ونندرک نوزوا ردفصو هدننزو رجا ( طیعال ) ةلوط هقنع

 ٠ سآرللیوطلا یا طیعالجرلاقب روند همدآ نوزوا اعم یندرکو یشاب و رد ؛اطیع

 یآ یا طبعا لجر لاقب رونلواقالطا همدآ عنتمو مهش بانجلاع ولنیج و قنعلاو
 , (طولا)فینیا طبعا نعورصتلاقب رونلواقالطا هب هنسن عیفرو داب اقلطمو منتع
 تطاع لاق ردهنسانعم قلوا نوزوا ندرک هدننزو طبخ ( طبعلاو ) هدننزو طوس

 | طیعو طوع و رولوا یی و یواو سب تلاط اذا اطبع طیعتو اطوع طوعت قنعلا
 بویلوا هبک رالپ هجا یریلوا ریسق ناویح راس و نوناخ هدننزو باتک طایعو
 اطیع طبعت و اطوع طوعت ةأرلا و ةفانلا تطاع لاق رد هننسانعم قلاق شوب

 دوب هدننزو لعفت ( طیعتلاو طوعتلا ) رقع ريغ نم نينس لح مل اذا اطايع و
 تروعو تلاط اذا تطیعتنو هقنع تطوعت لاقن رد هنسانعم قلوا نوزوا ندرک

 تطوعت لاقب رد هنسانعم قلاق شوب بویعوط راب هجن قرهیلاق مسق ناویحو
 ندنمهلوقم جاغآو شاط ضعب طیعتو رقع ريغ نم نینس لمح ملاذا ةقانلاو ةأ لا

 لاق ردهنسانعم قملوا ردبا نالبس دوخای دمص* یک غص بوزبص هنسن ېک وص
 هاغوغو ویرغو لاسوا غعصف ءام هبش هنم جرخف عبناذا دوعلاوا رجلا طبعت

 هنبرلداپرفو هطاع هنابلاباال هدهبلغ نیح كوهل لها نالوا كاب یب لوق ىلع رونید
 وهوا حايصلاو ةبلجلا یا طیعتلا اذهام لوقت ردذوخأم ندینآ طيع هكرونبد
 ( طایتعالا ) لاساذا ءالا طیعت لاق ردهنسانعم قق آ هجای هجایو رشالا حایص
 قاق شو هنس جچاقر قر هیلوا ربسق ناویحو تروع یدو هدا زو لاعتفا

 .بولیکج هککرا هقانو تطوعت ىنعم ةأرلاو ةقانلا تطانعا لاق رد هنسانعم
 لمح ف اهيلع یزنا اذا ةقانلا تطتعا لاق رد هنسانعم قلاف شو بويتوط |

 بویلاف هبکرالپ هچن قرهیلوا رپسق هکرونید هناوبحو هنوت اخ لوش ( طئاعلا )
 رولک طرعو یک لسم رولک .طبعو یک دوس رولک طوع یعج هلوا شلاق شوب
 هکرواک تاطیعو رولوا موعضم یباط اضهب یک لفوف رولک ططوعو یک عکر
 هکراربدیند ططوع طئاعو طبع طئاعو طوع طاع هلتفاضا ةغلابمو رولوا علا عج

 رونلو داربا هدنعقوم زلوا لماح هد هنس كچلک بویلوا لماح ردق هب هنسوب
 یزنا اذا طئ اع ةقان لاقب روند ههقا نالواشمالاق هبک بولیکح هککرا دئاعو

 (طيعلا) رونید هبهقا شماټوط بولیکج هککرا یخدوب (طاتعملا) لمف اهیلع ||
 هرزوارسک كناطو یرسک كنيع (لطبع) رونید هرلهودهدب نکو e هلل رسک كنيع ۱

 هنب رادایرفو وب رغ نکردبا هبعالمو وهل كرلولناقولد نالوا عبطلا فیفخ هلیسانب ||"
 لرلشوخرمسمزب بولی روا مد هدنماکنه قلشوخرس هکردهلکرب وب لوق ىلع رونید |[
 طیع طبع ندنراطاشن لاک هدنرافدلوا بلاغ هدبعل دوخای یک یراةدرغاج وید هبد ||
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 سلع ( طرملا ) كولعص دراموا ثيبخ یا طورع لجر لاق هلوا رروپس
 یریبعت ترع هدرعاسل روند هناوح نالوا كالاحو تسح هنشیاو هنغایا هدننزو

 طرعلحر لاقب روند همدآددشو روسحو فیقخیا طرعیف لاقب ردف رحم ندنوب
 (طرععلا ) ةيهادیا ط رع هباصا لاقب رونلوا قالطا هتفآ و هیهادو دیدش روسحیا
 هدننزویطبالع(یط رامملا) رونبدهمدآ نوزوا هدننزو عقرب (طرملاو)هدنزو جربز

 هد رب یکیدریکدرلن وب هل رل هبنب لعافریسا(ط رعنا و ط رحم ا) روند هنا و سنج رفنالوالویب

 لک ذ خب ناک اذا طرمعتمو طرمعم صل لاق رونید هیرغوا نالوا نعوق هقالع
 ردهنسانعم قعقوط هنسوما بویبلید یهسک رب هدننزو طجن ( طمعلا ) دحوام
 بويملا رکش هبیهلا تمعن و هبلث و هباعاذا لوالا بابلانم اطع هضرع طع لاقي

 لاعتفا ( طاقعالا ) اهرکشپ مل اذا هللا ةمعن طع لاقب رد هنسانعم كليا نارفک
 (طعلا) هبلث و هباع اذا هضرع هطقعا لاقب ردفدارم هدلوا یانعم هللا طع هدننزو

 تغل هدنظفل طع هلا هم رد هنسانعم كليا نارفک هتمعن یخد وب هل نیتعف

 (طلمعلا)اهرکشب مل اذا عبارلا بابلانم اطع هلاةمعن طع لاق رک ذپساک ردهفیعنص

 رونید همدآ اناوت ناقنایط هرغسو ریس هدننزو قلمز ( طلملاو ) هدننزو سلع
 ذغنق ( ةطبنعلاو طبنعلا ) رفسلا ىلع یوق دیدش یا طلعو طلع لحر لاش

 رفعج هلبا همه نیش ( طشنعلا ) روند هرودوب ناعنش هدنراتزو هذغنق و
 ءاه و هدننزو رفعحو روند همدآ نوزوا كهدننزو قنشع ( طشنعلاو ) هدننزو

 ةظشعو طشفع ةأرما و طشنعو طشنع لحر لاقب روند هتروع نوزوا هليقاحلا
 هیسک یوخد هدننزو قئشع طشنع و هدنن زو رفعح طشنعو لبوط یا

 هدننزو هحرحد ( ةطشفعنا ) قلا *یس یا طشنعو طشنع لحر لاق رونبد

 كناسنا هلنيتحف ( طنعلا ) بضغ اذا لحرلا طدنع لاق رد هنسانعم قلراط

 روند هنسلوا نوزوا وضع ره لوقیع قلوا نوزومو بوخ و نوزوا یندرک
 عمععس ( طنطنعلا ) ةماع لوطلا وهوا هيف نسحو لوط یا طنع هقنع ىف لاش
 رونلا تسدیآ هکر ونید هغیرا و ردهطنطنع ینّوم روند هیثک نوزوا هدننزو

 هنلوا قلناوح هلرسک كنيع ( نایطنعلا ) قیربالب یا طاظنعلاب ءالا بص لاقي
 نوزوا كمدآ رب هبرسک كنمزمه ( طانعالا ) هنسانعم بابش ناوقنع روند

 طفنعلا ) طنطنع دلوب ءاجاذا لحرلا طنعا لاقب ردهنسانعم قلوا یدلو ولبوب (
 قلا يس مئل یا طقنع لحر لاقت روسد هیسک یوخد و ےئل هدننزو ذغنق

 ىلارلقب هلاه ( ةطفنعلا ) ردروناج کیدد قلوق هرق هكرديمسا ضرالا قانع و



 ترا هدنزو زا ) ریلعلا ( رولا دمو زوا یک یضوعق لش رد هننمق ۱1
 لوالا بابلا نم اظلع ةقانلا طلع لاقب ردهنسانعم قععب اغت ییدید طالع هنو |
 هنسانعم قلآ هناسل هلقلانف بودا رکذ دب یهسک رب و طالعلاب اهو اذا یناثلاو |

 نوحا تشز كبرع ناوسن و ءوس ه هرکذ اذا رشب انالف طلع لاش ردلمعتسم ۱

 ( طلعلا) یک هطلع روند هرلیکزیچ هايس هایس یرکدلیا شقن بوزبج هنبرازوب
 طالع هدننویب كنهود ردراناکم ما هدننزو زولج ( طولعلاو ) هدننزو دعقم
 هب هقا نالوا زساضغ هلنبت ( اعلا ) روند هعضوم نالیصاب افت یرلکدد

 ةیسالبیا طاع ةقان لاقت رد طالعا یعجچ روند هب هقا هلاص رسرالو كلذک روند ۱

 هرابکو ک قالر نابلوا یرلیا بک اوکلا طالعا و ماطحالب یا طلع هقان و

 نم تنکل برعلا نم تنک ول ب رعلا لوقت 9 لاق روسنلوا قالطا
 طلعو اهل ءاسا ال ىتلا یراردلا یهو اهطالعا نم تنکل مولا نموا اهطابنا

 هراهقا نوزوا و راصق یا طلع ربج لاق روند هرلکشا هدرخ و هصق هلنستعع |

 ناوسنو روند هبهدالق هدننزو هفرغ ( ةطلعلا ) لاوطیا طاع قون لاقب روند

 تیاغب ( طلاعلا ) رونید هبکزیچ هايس یرلکدکچ هنبرازوب نوجا تنیز كيرع
 هطلعا ام و طلاع رعاش لاق رولوا فصو هرعاش ناب بحاص نابز شت آ

 (طاولعالا) ردیعاشرب ندنسهلیبق دعس هدننزو قورعم ( طولعلا ) هرکتا ام یا
 قالبج دوخاب زسرالوب لوقع كغ قر هلصا هننوب كنهود هدشنزو زاولحا
 ماطحالب هبکروا هالعو هقنعب قلعت اذا ریعبلا طولعا لاقب ردهنسانعم كغ هبهود

 اذا انالف طولعا لاق ردهنسانعم كما سبح بوتط یهسکر و انا رع هبکروا
 رکف هشيار و همزلاذا هطولعا لاق رد هنسانعم قلف تمزالمو هسحو هذخا

 یانعم ر دلمعتسم هنسانعم ق قمردلاص دوخت دوخ اباععبب نب رسکلیا هظح المو ۱

 روغو و ةي ورالب محقنو هسأر بكر اذا مالا طولعا لاش ردذوخا» ندلوا
 اهددسئاذا ةقانلا لجلا طولعا لاقب ردهنسانعم ققلرغوط نوحا قعشآ یهقان
 هطلتعا لاقي رد هنسانعم كلا اغوغو عازن هدننزو لاعتفا ( طالنعالا ) اب نیل
 ردیما لحرر و رج رب هدننزو م ذح ( دبلعلا ) هبغاشو هعصاخ اذا هو أ

 رده تام کج هبضاجوف توال راض ھا جرحدت ( طولعتلا )

 قمردشراق هدننزو هحرحد ( ةطفلعلا ) ىلا هتممطو ۵ تقلعت یا هتطولعت لوقت ||
 رونبد بیرغوا هدننزو روفصع ( طوربعلا ) هطاخ اذا هطفلع لاق ردهنسانعم ||

 ینالث نایلوا یس هنسنرب و صل یا طورعوه لاقب رولک طب راعو هطراع یعج
 هبسک ناتفو ثیبخو هل *وئال یا طورع لحر لا رونید هرودنم ملاس درج
 اولش یرب ینیدار غوا هکزوند هن یرغوا نالوا دازطو دزام تیاغب دوخاپ
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 رونید هیسک نز هطرض ردفصو ندلوا یانعم هدنن زو فتک ( طفعلاو طفاعلا )

 هطفا هک هتن.روند هنوبق یشید ( ةطفاعلا ) طورضیا طفعو طفاع لحر لاقب
 قلنابوح هطفاع هکی دید رلضعب هطفانو ةطفاع هلام لاقب هنمو روند هب یحک یشید

 ندا قلناب وچ هدنن زو هرایع ( فط افعلا ) رونید هن ویقهطفاو هب هبراج نیا
 هلرمسک كرلنيع (یطفعلاویطافعلا) ةيعار ةما یا ةطافع هل لاقب رونید هبهبراج

 نکلایا طافعو یطفعو یطافعلحرلاقرون,دهمدآ كللپهدننزو دادش( طافعاو)

 هدننزو لیبئز ( طیلفعلاو ) هدننزو سلع ( طلفعلاو ) هدننزو جربز ( طلفعل )
 رد هثسانعم قمدشراق هدننزو هحرحد ( ةطلفعلا ) روند همدا قجاو نو

 هن هنسک هنامورفو مترو یوخد هدننزوسلع ( طنفعلا ) هطلخاذا هطلفع لقب

 قانعهروکهتنایب كح راش هکر دیس ضرالا ةبادوقلخلا "یسلایثللایا طنفعوهلاقب رونبد
 قمراصقراص هلنوکسكفافو ىح كثيع ( طقعلا ) ردب ۱ وقهرق هکرد ضرالا
 لاقب روند هدوس ویوق هدننزو طیلع ( طلکعلا ) رک ذیس اک یک طعق ردهنسانعم
 هل كنيع ( طبالعلاو ) هلبصف كمال و یعض كنيع ( طبلعلا )رئاخ یا طلکعنل

 لوش و ضیا طبالعو طبلع رجحو لج لاقب رونید هثیش ولتماخم و ابق و یریا
 هیلوا دودح یرثکا بولوا ددع یللا یلقا هکرونید هنسیروس یک و نویق
 روند هئیش نالوا ظیلغ اقلطم و روند هدوس ویق و هلاه روند ید هطرلع

 هتسیمد بوکوج ېک سوباک هک رونلوا قالطا هنسف و صخش تلقث كمدآ رب و
 جرحدم ( طلسعلا ) هسفنو هصخخث لقث یا هطبالعو هطبلع هيلع قلا لاق ردا
 هل ماظنالیا طلسعم مالک لا روند هرازوس هجاص نایلوا طبتم و 8% هدننزو

 كنهدام و و روند هیسک یوخد هدننزو ار هلا هیجعم نيش ۳

 هنناپ کیا روند هنناپ ر كئوي هدننزو بانک ( طالعلا ) ردراو رظن هدننع

 لاق روید هقوط هايس نالوا هدنرلناپ یکیا كننوب كنيح رکوک و رونبد ناطالع
 هکردیسا سعلا طبخ و داوسب اهقنع یتحفصیف اهقوط یا ةماجلا یطالع جما ام

 تموصخ و ردنرابع ندنعاعش نالوا نایامن هدنلکش طبخ نوزوا نوزوا كشنوک
 هننوب كنهود و رش و هم وصخ یا طالع مینی لاق رد هنسانعم هبغاشم و رشو

 هطلعایعمج روند هباغع یرلقدصبیروق را هننوب كنهود و روند هبیا یرافدلغب

 قرا کیدید طالع ندننوب كنهود ( طبلعألا ) هدننزو بنک رولک طلعو
 كنهود و هنم طالعلا عزت اذا ریعبلا طلع لاق ردنوحا هلازا لیعفت رد هنسانعم
 طالعلاب اهیسو اذا ةقاألا طلع لاق رد هنسانعم قععب اغغ یکیدد طالع هنو

 هام یرافدصب یروقرا هننوب كنهود ید و هدننزو لیمزا ( طیلعالا )

 تنش كنجاغا خرم و رونید هرلقوبچ و هرللاد قالبج شلکود یرلقارپب و رونید
 ریو تاج تی ت

 نزرمق



 قعر ,iy م ا الوط قر هیمرتآ هنف رط یکیا یهنسنر هدننزو طخ

 | لب اضع وا الوط هقتش اذا لوألا بابلا نم اطع بوثلا طع لاقب رد هنسانعم ||
 ارد ےرا آ رد ساق هم یادت ] لاعت هلوق ئرق لیق هنمو هنوني |

 أ هروب یسی رب ندنلها ذاوش هکیدد یناغاص نکل یدلیا تیاور لضفم یآرقو ۳

 | ردهنسانعم قق هرب بولوا بلاغ هینکر طعو ردلکد رعولعم ییدلبا تارق 8
 ۱ كلا هبلغ العفو الوق همدآ ر و هبلغو هعرص اذا ضرالا ىلا انالف طع لاش |

 أ هطع لاقب ردصوصخم هکلنا هبلغ الوف هات تعوالعف طع لوق ىلع رد هنسانعم |
 ! یانعم هلا طع ( طیطعتلا ) لعفلا ىف طعلاو لوقلاف تعلاوا العفو الوق هبلغ اذا

 | ( طاطعنالاو )هدننزولعفت( ططعتلا )هطع ینعع بوثلا ططعلاقب رديفدارم هدلوا |
 | جاغا طاطعناو طعناو ططعتف هططعو بوثلا طع لاق ردرلعواطم هدانزو لاعفنا |

 | خرم ی اذار د وحلا طعنا لاق ردهنسانعم تیک اتق یبا قر
 5 طاطع لحر لاق روئید هرداهب دنمونن هدننزو باس ( طاطلا ) نیب رسک ريغ
 ۱ هنالوا بواغم العفو الوق ( طوطعلا ) رونلوا قالطا هنالسراو ےسح عاش یا

 | (ططعلا ( یدنلوا رکذ افنآ هکدتن روئید توئتعم ه ولغم الوف لوق لع رونید

 ده ده ( طعطعلا ) رونید هرافشراح شغل وا قش اضرع دوخاب الوط هلنرتعع
 روند هنس هب وص بک دوخای ةغالغوا دوخاي هب یزوق نالوا هدنشاپ ر هدنزو |

 اطلتخم و اعب ات هدر هم اکنه وللثم اغوغو كنح هدشننزو هزاز ( ةطعطعلا )
 | صاخشا نالوا بعالم لوق ىلع رونید هدای رفو و رغو هب قلغح ندا روهظ

 | هتسانم لاب ذلوا بولغم ندن راطاشت طرف هدفدلوا بیات هی رم یا 8
 | هذهام لاقب رد هاکح ندن رلتوص یراقد رغاب بورغ اچ كر ہب۔ طبع طبع |

 توص ةياکح یهوا اه ربغو براین اهط التخاو تاوصالا عیاتت یهو ةطءطعلا
 روند هیسک نو زوا ( طعالا ) اموق اوبلغ اذا كلذو طبع طبع اولاق اذا ناحلا

 ( ةطوبطعلا ( ردبفدا و هدننزو ط وذع ) ط ویطعلا ( لب وطیا طعالحر لاقت

 هلن وکس كنافو یصف كنيع ( طفعلا ) رونبد هنسيشيد كناشوط برع هلاه
 قمل هطرض نا ویحو ناسنا هل اعف ( ناطغعلاو ) هلیعف كنيع ( طیفعلاو )

 | طفعوتط رض اذا یناثلابابلانم اناطفعواطیفعو اطقعزنعلا تطفع لاق رده انعم |

 طقم یک یسم رقسپ كبکرم رد هنس انعم قم رقص, هلینورپ نوبق طیفعو |
 , كلبا ملكت قد هشم رص لدو راهلا رثنب اک هفناب رثناذا اطیفعو اطفع نااصنا

 7 7 هلبا راقاد ودو ةنكللاب ماکت اذا اطفع همالکیف طفع لاقب رد هنسانعم |

 ۷۳ نویقو هینفشب طرضبیا یا لاق رد هنسانعم قل اچ قلصص ا

 اه اعد اذا هغغب یعارلا طفع لاقب رد هنسانعم قمرغاح یلص و صع توص یعق !
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 یحث كنيع ( طزعلا ) ردینآ كجوب همصبرب هدننزو نارفیعز ( ناطقبرعلاو )
 بابلانم اطرع اهطرع لاق رد هنسانعم كلا عاج هلئوکس كن همجم یازو

  ردعض وعر هدنس ةكلوا دج هدننزو ناسلیط ( ناطسع ) اهعماج اذا لوالا

 | هطلخاذا هطعسع لاقب رد هنس انعم قم ردش راق هدننزو هحرحد ( ةطعنعلا )
 6 ای تام ما و ووم اتالم سساطت هدو هح رعد ۲ .هظلتملا ]
 جرح دم ( طلسعلا ) ماظن الب ملکتاذا نالف طلسع لاش ردکلیا مالک طلخ
 دوشک ( طشعلا ) طلح یا طلسعم مالک لاقب روند هزوس قشراق زسنوغیوا هدننزو

 رد هنس انعم كکج بوشپای نوجا قمرقج بوریوق ندنرب یا هنسنرب هدننزو
 ا زتنم هیذتحا اذا یناشلا بابلا نم اطشع هطشع لاقب یک نادف ولکوکو قیزاق
 رونبد همدآ نوزوا تیاغب ردقتشم ندنس هدام طشع هدنن زو قنشع ) طنشعلا (

 طئاشعو نوطنشع ج رونید هیسک فیرظ ولط هنتاولمادنا لزوک لوق ىلع
 مسجلا نسحلا فب رظلا راتلا وهوا ادج ليوط ىا طنشع لجر لاقب رولک
 بوسشباب هدننعف اوعدو تم وصخ هنج وز تروع هدننزو جرح دن (طنشعتلا)

 ا ا اذآ اتهخ وز دآ لا تطندخت لاانش زد هنت اسم قلراتص
 هنفلارا كرکذ هلبا رد هدننزورفعج ( طرضعلاو ) هدننزو حرب ز ( طرضعلا )
 . دوخاپ هنکیک جوب ندا هطاحا یربد لوق ىلع هنسانعم تسا رونید هردو روند

 (طراضعلاو) هدننزوذفنق ( طرضعلا ) رونید هیکربج نالوا هدنن رد هللا هناخ
 تمدخ هنغلقوط یزاغو نامه هدننزو روفصع ( طورضعلاو ) هدننزو طب الع
 رولک هطراضعو طب راضعو طرانصع یمج روند هداغراو رونید هراکتمدخ ندا
 كن هدعم هکردیمسا یرم هدننزو روفصع ( طورضعو ) روند هسک انو ےئلو

 هک رد هنسن ضایب فوج هدنزرط شماق یزمرقو نوزوا قشپای هموقلح ردیئاب

 هج رف تشوکو یقلاص هدننزو یطبالع ( یطراضعلا ) روئلوا ریبعت نکی وا لزق
 هک روند هرارمطنالوا هدنتلا قتلوقهلیعفكنیع ( طب راضعلا )لرونبد هربدورونید
 هلیصف كنارو كنيع ( طوفرشعلا ) رولوا هدنرلنب كنب رلتا قتلوق ولفرط یکیا

 وغآ هلال ندنعون هلکنت رک لوق ىلع ردکحو نانلوا رکذ هکر دیعسا طوفذع

 نالوا یرلب و کیم تنسهفناط نح ا ىلعو روند هنککرا كنب رلکدید نرو

 ( طضعلا ) رولک تاطوفرضعو فراضع یمج ردیدآ كنهباد رب ندنسنج باود
 لاقب رد هنسانعم كملهتسب نکردیا عاج هلیلوکس كنهمجم دانو یصف كنيع
 نویله ( طویضعلا ) عاجلا دنع ثدحا اذا یناثلا بابلا نم اطضع لحرلا طمع

 هدننزو روغصع ( (et ) رونید هبسک نالوا رلهتسب نکردبا عاجج هدننزو
 ( طعلا ( یدنلوا رکذ هکر د هئسانعم طوفرضع هدننزو نوب زبح ( طوفضیعلاو )
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 و نو وح هکر بد جرام م ما تی" اھم اباش ها

 ندکلبا فذح طابتعالا لببس ىلع قرح نالوا یرخآ كما ر ےخرت ندنش رعت / |

 نینکاس رواجتو لالعاو تفاضا هکر ددوخأم ندروب نم یانعم یرلکدید ردنرابع
 غاص یدوحو ردسا هدننزو هضبق ( ةطبعلا ) رونلوا فذح نکیغوب تلع والثم |
 | اباش یا ةطبع نالف تام لاق روند هنسلوا كنولناق لد مک نالوا ماسو ||

 ةطبع هبف لا رد هنسانعم كلهزاو توارط هدننزو هفرغ ( ةطبعلا ) اه
 ردفدارم هدزيخا یانعم هلا طابتعا هل رسک كن همه ( طابعالا ) ةوارط یا |

 روند هتفاو هبهاد هدننزو رهوح ( طب وعلا ) هطبتعا یتعع تولا هطبعا لاش

 رصلا ةبل ىف ةيهادلا یا طب وعلا مهباصا لاش روند هنبرب نیکنا لرکدو
 یک درغوب هدننزو طبالع ( طلاثعلاو ) هدننزو طبلع هلبا هثلثم یا ( طلثعلا )

 (دلاجعلاو) ( طاحلا )نیخرثاخ ىا طلاثعو طلثع نبل لاقب رونید هدوس ویوق كب |

 هدنزونوذرح هللا همم لاذ ( طوبذعلا ) ردب رلف دامو هدنرانزو طلاثعو طلثع |
 راثدح نکردبا عاج هدننزو زوتع( طوذعلاو ) هدننزو روفصع ( طوذیلاو ) |

 رولک طواذعو لطب اذعو نوطوذع یعجب هنسانعم هات روند دب یشک نالوا

 لا : رد هنسانعم قلوا راثدح نکر دبا عاج هدننزو هحرحد ( ةطب ذعلا )
 ردعسا ندروب نم یانعم هدننزو طبع ( طذعلا ) اطویذع ناک اذا لحراا طیذع

 قفرصتمو قتسشم ند هدام و هدن دنع راضعب و روند هکلئدح هدعاج نیح
 هروک ذم ترابع رلتدبا فی رصت ردند هرطف لاعفا روب نم لعف ارب ز زلوا

 ضای تیاغب هک ردکحو رب هدننزو روفصع ( طوفذعلا ) راردپا :ریسفت هللا
 هدننزو طلثع (طلذعلا) رلردبا هییشناکا ینرلقمرب كرلزق كحوک هلغلوا قشموو |
 رد هنسانعم تتليسیراشبد ندکمرک جاغا هود هدننزو طرف ( طرعلا) ردبفدارمو |

 اهنانسا تبهذ ىح اهنلک | اذا لوالا بابلا نم اطرع ةرصثلا هقانلا تط رع لا

 طع لا ردلمعتسم هنس انعم كمال ید بونقوط هنس ومانو ضرع كن هسکرو 8

 یرلشید ندکم رک جاغا هدننزو روبص ( طو رعلا ) ةبيغلاب هضرتقا اذا هط رع |
 هدسزو لاعتفا ( طارتعالا ) هدننزو بتک رولک طرع یعچ روند هب هقا شماس

 ( طیرعلا ) هطرع ینعع هطرع طرتعا لاقب ردف دا هديا یانعم هللا طرع

 هدننزو ذغنق ( طفرعلا ) روند هبرقع هدننزو ريما طیرعلا ماو هدننزو مذح
 رد هطف رع ید رغم ېک نالیفم ردن دنحاقا هب داب هک ردعونرب ندنحاغا هشيم یربا ۱ ۱

 e ماجر حا DAN Dl) هلکنآ بابا ن ةطفرع ندناا

 مسا ( طفن رعملا ) ضقنا اذا لج رلا طقنرعا لاش رد هنس اعم قلوا ||"
 هدنيزو رد افق ( ملا ) روتا قالطا هنحرف كنمسق تروع هلپس هلی :
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 |  OTEتعهد سو صعود هتل  af ae DDE DA ETOترس سه

 طویطلاق عقو لاش رد هنسانعم یتضسو ت دش هدنن زو دوعق ( طويطلا )
 كع و رب ندنش وق قلت رغب هدنن زو یون ( یوطبطلا ) ةدشلا ىا
 لا شوق یرلک دید ینوغ زوقوص ینوب ردش وق هنوکرب هقشب دوخاپ ردیعما
 رردنا نایب

 تنیطریورهوجریربره هلیرسکكناظ ( ةطايرضلا ) ( * ةمجحملا ءاضلالصف ۰ )
 ةدحاو ةطای رظ ضرا لا ردتغل هدهلا همجعم لاذ هکهتن روند هض را هرزوا
 لاقب رد هنساذعم كعشود هروماج هدننزو جرحدن ( طمرظتلا ) ةدحاو ةنيطىا

 هنغ اتب روماج هدننزو هحرح دتم ( ةطم رظتلا ) هيف عقواذا نیطلاق طمرظت
 لاعت هنوعب رج ةغدر یا ةطمرظتم ضرا لاق رونید

 یو تلع یا ويح زوم “و جک هدننزو طبح ( طبعلا ) (* نيعلا لصف *)
 اذا یناثلا بابلا نم اطبع ةحبذلا طبع لاقي رد هنسانعم كللا عذ نكيغ وب

 هنس انعم كلا تمذمو لصف ىب هسکرو هبتف هنیس یهو هلع ریغنم اه رح

 هنسانعمقعوص بوربص یزو كر راک زورو هناعاذاات الف طبع لاقي ردلمعتسم

 | شم اهوا رفح امدقمو هترشق اذا ضرالا هجو جرلا تطبع لاسقب ردلمعتسم ۱
 ضالا طبع لاش ر دلمعتسم هننس انعم كالتا رفح ىس هلوقم وبق هدض را |

 كلا ادي زوس نالپ هدنقح هسک رو لبق رفص ۸ اع وم اهنم رفح اذا ۱

| 

 ه رکم هسک رب و هلعتفا یا ىلع ب ذکلا طبع لوقت ردلمعتسم هنس انعم

 كم ريڪ هکنح ىنعي كليا اقلا هکنح یتسفن رایتخ الاب قر هیلوا ر وبحجم و
 قاربطو هركم ربغ اهاقلا اذا برحلا ف هسفن نالف طبع لاقب ر دلمعتسم هنسانعم

 كيترکس ردق هجرت ینآو هراثا اذا بارتلا طبع لاقی : رد هنسانعم قمنزوت

 ندقیقص هلتدش نکراغاصو قرع یتح هارحا اذا سرفلا طبع لاقي رد هنسانعم

 طبع لاقب ردلمعتسم هنسانعم قغانق ینس هع كناویح نداصقتساو هغلابم دوخاپ
 كلذک رد هنسانعم قرب نکیا جګو خاص هنسن یس هلوقمزب و هامدا اذا عرضلا
 قشنا یا وه طبعف احعص هقش اذا ؟یثلا طبع لاق رولوا یدعتم هنسانعم قلترب

 تطبع لاق ردلمعتسم هنسانعم كعثرا تافاو یهاود قاقخسا الب ههسکر و

 یلعو ضرم هدننزو ريما ( طیبعلا ) قاقصسا ریغنم هتلا اذا لحرلا یهاودلا

 بتکرد طبع یعجج رونید هناویح زوعسو مک ششلوا جد نکیا ماسو عاص بویلوا
 مل لاقب رونید هبهنسن ولتوارطو هزات طیبعو هدننزو لاجر رد طابعو هدننزو
 یکلوا شب هللا طبع هدننزو لاعتفا ( طابتعالا ) ؛یرط یا طیبع نارفعزو مدو

 . ملاسو عاص ندب ریپ و تلع یدوحوو هطبع ینعع هطبتعا لاقب ردفدام هدرلانعم
 ۱ اذا تولا هطبشعا لاش ردلمعتسم هنسانعم كلا افیتسا ىه ولناق ولد مک نالوا

 هدحا



۸۹ 

 قیویص هلغلوا قوج ىب وص هدننزو هنیفس ( ةطب وضلا ) نقذلاو كفلا ريغصلا |
 لوشو رونید هروماچ هايس نالوا هدنبد ضوحو روید هریح نالوا قلاصو | |

 هلوا شعوق همولط كجوکرب بونی را هجهلب هلیغاب شپ ورچ هکرونید هغای یفاص |
 طیخ ( طبضلا ) هعج اذا *یفلا طوض لاش ردهنسانعم كمردکرب ( طب وضتلا )

 یس هدوکو ینرازوموا هلغلوا قلاصو زوعس یندب هلئاصف ( ناطبضلاو ) هدننزو |
 و اطیض هثشمف لحرلا طاض لاقب رد هنسانعم كع رو قردانی وا هئوا یر |

 ناشطع ( ناطنضلا ) ةواخرو مل ةرثڪ عم هدسحو هبکنم رح اذا ان اطر
 همدآ د دشو ظیلغ هدننزو دادش ) طايضلا ( ردفصو ندرو م یانعم هدننزو |

 دب دش ظیلغ یا طاین لحر لاقب رونید هیسک نيب روب كر هديا لیاټو رونید
 هتنشم یف ليام اذکو

 لاقب رد هنساتعم تهالب و قج هلنینعف ( طرطلا ) (۰ ةلمملا ءاطلا لصف ۰)
 فیفخ یربلیق كرلشاقو كرلكب رکو قجا ذا عبارلا بابلا نم اطرط لحرلا ط رط

 ( طرطلا ) هنادهاو هیبحاحرعش فخاذا لحرلا طرط لاق رد هنسانعم قلوا

 نیبحاشا طرطو قجا یا طرط لجر لاش رونید هیسک قجا هدشنزو فتک
 یرکذ نیبحاح هدرلنوب روند هنالوا فیفخ یرللیق كنب رلشاف نیبجاحملا طارطاو

 ةأرما لاقب ردشؤم ( ءاطرطلا ) رونلوا كرت اضعب هرزوافیعنع لوقو ردمزال |
 نالوا هحزآ یرالبق كنس هدوک ( طراطلا ) اهبده ةلبلف یا نیعلا ءاط رط

 هدننزو نیحرب ( نیطلطلا ) رعشلا فیفا ىا طراط لحر لاش روید همدآ
 یهاد كب ( طلطالا ) ةيهادلا یا نیطلطلا ف عقو لاش روند هتفاو هیهاد

 هلی كن اط ( طوطلا ) یهدا یا طلطا وه لاش روند هثیش نالوا تفاو
 هک اورونید هئبش نوزواو هنسانعم نطق رونید هغوعو هنسانعم هیحروئید هنالب

 هدرخكحوکو هنسانعم شافخ روند هنشوف هسارو هنسانعم قشاب روند هنشوق

 روده هودشمرساورّوندهمدآ عاصشو ردایورونیدهمدآ هم وصخ ادیدشورونید هبهنسن |

 رونید هثیش نوزوایدو ( طاطلا ) رولک طاوطاو هطاطا یعچ هنسانعمجیاهلحف |

 هثبش نوزوا یدو هلرسک كناط ( طیطلا ) رونیدههود شمرساو رونیدهردام و |
 (طئاطلا ) رونید همدآ ردابهدننزو بارغ( طاوطلا ) رونید همدآ قجاو رونید |

 بورساهودهلای ( طویطلاو ) هدننزو دوعق ( طووطلا ) رونید هبهود شمسا

 طاطبولوالا بابلانم اطووط طوطب لحلا طاط لاقب رد هنس انعم كم هرکوک |
 هدننزو ناصت ( ناطیطلا ) رديئايو یواو وب سپ جاهاذا عبارلا بابلانم اطویط |
 رد هن اطیط یدرفم رارد ید یک دیس تیا هک رونید هنس هص ار نایب ۱



۱ amene? ons موجب یو ور موج emman 
 ( بلحو روند هبهراکمو هنس انعم لاج روند هل یهود هدنبژو دا دش ) طافصلا

 روند همدآ كشوکو یتلاص بولوا زوسو رونید هیسک طئ اغلا ریثکو رونید هشک
 دنس ( طنفضلا ) روند هیسک هزي و لیفت نالوا مچ وک بونوق رار, هلیموقو
 دوب هدننزو زلف ( طفضلا ) رونید هیسک نالوا قلاص بولوازوعم یخدو هدننزو

 نادانو لقت نیلتیا طالتحا هنموق  Eدمدآ ول هدوک قصعع ولط هنناو روند

 هدلوو رونبررلهود كوب هدننزو هرادغ ( ةطافتصلا ) راتیا طفض لحر لا رونید

 ةقفر یا ٌهطافص تتا لاعب یک هلاجد روند هلیس *اتاو ءاقفر یالآ كور |

 لفاسو لیذرو هبامورقو روند هنیرلهود كوب خدو ( ةطفاصلا ) ةهظع کسهاره  .
 ةطفاض مه لاقب روند هلاذرو هبامورف یخدوب هدنن زو نامر ( طافضلا ) روید |

 بوکج هب هنسن رب هدنن زو فر ( طقضلا ) مهلا ذر یا مهط افض و ساشا |

 هدش اذا لوالا بابلا نم اطفض لب اب هطفص لاقي رد هنسانعم قلغب

 هبکراذا هبلعطغض لاقب رد هنس انعم قلوا بکار هرزوا هحو قمانربا ندنرزواو
 ندقل وا هدن رزوا كن همسر یگاد هک رونلوا لاهعتسا ید یونعم وو هلزب لف

 هدننزو لعافت ( طفاضتلا ) رد ذوخام ندنو یلوق هممسب طف كفلْوم ردنرابع
 زننک | اذا ههل طفاصت لاش رد هنس انعم قلوا دوف ققصع ینا كن هدوک

 ) رود هر قح هئلقص و كح هنل رک هدنن زو ر وفصع ( طو رعضلا

 ط ریضلا ) هنس انعم قیصم ر ود هر قح هراط و س ایف اف (

 لاق رونید هم دآ قش روبو قت روب یرلب رد كنپ زوب هدنن زو جود نم
 هدنن زو طیرافض ( طبر املا ) هعشتم ىا هح ولا طرعضم لحر
 قیض قلراط هلیئوکس كنوئو یصف كداص ( طخضلا ) یدنلوا ركذ هکردبفدامو

 اسنص تآرلآ تلک لاقب ردهتسانعم كدا شانبوا یکیا تروعرب و هدهنسانعم
 نالوا تسود ییا هدننزو روبص ( طونضلا ) نیقیدص تذختا اذا لوالا بابلا نم
 شدنح هلنیتصف ( طئنلا ) نیقدص ةذخه یا طون ةأرما لاش رونید هئروع

 هلیساعدا تفارظ هکردهنسانعم فلصو روئید هنغاب شی ورحو رد هنسانعم طاشنو
 هدوک كمدآ رب و فلصلا یا طنضلا اذهام لاقب ردنرابع ندنراهظا توخو غامد

 بابلا نم اطننص حلا نم لحرلا طض لاق ردهنسانعم قلوا قصعع ىنا كنس

 نالوا هدرللحم راسو هدنشاب یب وق هدننزو باتک ( طانضلا ) زنتکا اذا عبارلا
 ردهنسانعمكللا ماحدزا هدننزو لاعفنا ( طانضنالا ) رونید هکلهبلغو هماحز ك

 هکلب زک | نالوا هدنکیک هکج هلنیتصف ( طولا ) اوجدزا اذا اوطنضنا لاش

 لجر لاقب رونید هیسک قجا ( طونعالا ) جوع يا طوض هکف یف لاقب رونید
 یا طوضا لحر لاق رونید همدا كحوک یکک او یسهکحو قجا یا طوضا

Nریغصلا ی  

 ا
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 بوردشقص یمدآرب هلبعط كداض ( ةطغضلا ) رولک طغام یعچ روید هضرا
 تقیضاذا هطغض انالف تذخا لوقت روند هکلنا روبحو هارکا هثشر یا روز

 هذه انع عفرا مهللا لوقت رونلوا قالطا هتقشهو تدشو *یثلا ىلع ههركتل هيلع

 هدننزو ربما ( طیغضلا ) ردعضومر هدننزو بارغ ( طاغض ) ةدشلا یا ةطغضلا

 هلکمالشیا بوناپق یسب رب بولوا یخدویقرب هدنناپ هکرونلوا قالطا هب وبق لوش
 لوا یب وص بولوب ذغنمرب هلس رقنرب نیغلوا نفعتم كر هدیک ندنفی دلغب روماح
 طیغضرشب لاقب هلوانملحا بودبا هابنو دساف هلنیفعت دین هلکلنا نالیس هنب رب
 ةب ذعلاق لاسف اهژام نتناف تأمغ امهادحا تنفدناف یرخا اهبنح ف تناک اذا
 رولک یطف یعج رونید همدآ ممه نالوا یآرلا فیعضو برشپ الف اهدسفاف

 رونلوا قالطا هنابن نوزو فیعط هدنزو هنیغس ( ةطبفضلا ) هدننزو یرثس
 لاقب رد هنس انعم قمردشقص ینرلرب یر هدسلح هدننزو لعافت ( طغاضتلا )

 لاقب ردهنسانعم كلا هجا هدننزو هلعافم ( ةطغاضلا ) اوجدزا اذا اوطغاصت
 كب ینراق كنهسکر هدننزو هحرحد هلباف ( ةط رفضلا ) اوجاز اذا اوطغاض
 هدننزو جریز ( طرفضلا ) مضض اذا هنطب طرف لاقب ردهنسانعم قلوا كوي
 ( طب راغطلا ) نطبلا مخ یا طرفض لج لاش روند هصخ ولت راق یربا

 هلزوکو هدنغلارا نور هللا قانب هدهرهج رد هدننزو روغصع هکردیعچ كطورفض

 هوجو طب راغم لاق: رونید هلی رلرب موکوب و هراوپ ېک قز ٩ ا
 هدننزو هفاضس ( ةطافصلا ) نیاسللا دنعو فنالاو دخلا نيب روسک یهو ةرثک
 بابلا نم ّةطافص لحرلا طفض لاقي ردهنسانعم قلوا نادانو یأر تسسو لهاج
 هنع هللا یر رع ثیدح هنمو حراشلا لاق هآر فعضو لده اذا سماخلا
 طقص لاقب ردهنسانعم قلوا ولنراق كوب و [ ةطافضلا نم كب ذوعا ىنا هل [

 "ید لوق لع ه هرادو فد ندشنالآ وهل هطافضو هنطب e اذا لج رلا

 یدید نکتط افضنیا هدقدلوارضاح هحاکنرب نب ربسنا هکرد حراشرونید هغملاج
 قالطا ندنغیدلوا یشان ندنلغغو لهح ایوک ردهدنق رکلاچ فد دوخاب نکفد یو
 لاقب روند هیسک نالوا رلهتسب نک ردبا عاج هدننزو ریما ( طیفضلا ) یدنلوا
 یرکس رولک یطقض یعج روند هیسک نادانو لهاجو طوبذع یا طیفض لحر
 نیتچو شک رسو یضسیا طیفضلحر لاق رونید همدآ درغن اوحو یخسو هدننزو
 قیدض نکل رولوا نددادضا هلتهحوب هنس انعم سیرش لبا روند ههود ولیوخ

 طیفض لحر لاقب روند هیسک نالوا كوپلسو تسس بولوا ناعششو ردمهبم
 زلیا رغس هر دیعب هکرونید هیسک نالوارب رفس لوش ( طفاضلا ) وخر نیعسیا
 ةقجیا ةطفض هيف لاق رد هنسانعم قلقجا هدننزو هطخض ( ةطغضلا ) هلوا



 | ندنفوخ وید رولي هديا تمواقم هن وک هن هبیمارح نوا مدآ کیا هلکدلنا مهف كعد

 | طرض فوزنم ندنهحو یدلیا ناریط ندنندب ةنایشآ ور رثاط قر هبل هطرض
 | یسی رردروناجرب هدننب یدک هليا بلک فوزنم هکیدیدراضهب و یدنلوا همست هليا
 | الا ربعلا یدوا * رخالا لثلا هنمو ردا هطرض ندنفوخ هدقدرقبح هنسی دنک

 بولوا هجوق هدیز یدللق ینوق ككشا یریغ ندقم روصوا ىنعي * اطرض
 روئلوا برض هدقدلاق ینالوا نمارب هشيا بولوا هان هنسنر و هسک نالوا ریقح

 | یدتشلوا ناب هدنس هدام طرس ىلثم * یطی رض ءاضقلاو " ىطي رس ذخالاو *

 نالوا ردیا اهتشا هثیشرهو رونید هدوس وبق كب هدننزو لع ذق ( طعرشلا )
 شلك ی لا ناوهش الجر یا طعرضلا اطعر تیقس هنمو روند هیسک سوص
 لوق ىلع قمرابق بوشبش ند هکی وا هدننزو دادیعسا ( طاطغرضالا ) ارث اخ انبل

 ردهنسانعم قوج یتا دوخای كلکوب بولی روبق یسب رد هرزوا یرلتا كنس هدوک
 (ةطاغرضلا ) هیلرتکوا ههل ىلع هدلج ینثناوا ابنصغ عفتثا اذا لجرلا طغرشضالاقب |

 يوق الصا هدننزو نئمطم ( طغرضملا ) روند هغطاب ولوص هلي رک كداض

 لجر لاش یک ینالسرا یک روشید همدآ دنموننو یربا نالوا صوف بویلوا
 بوکج ییهنسنرب هدننزو هحرحد ( ةطفرشلا ) هدنع ءانغال منح یا طخرضم

 هلیرمسک كداض ( ةطافرضلا ) هقئواو هدشاذا هطفرض لاقي ردهنسانعم قلغب

 یرباهدننزو طبالع ( طفارمضلاو ) هلیحف كنافو یرسک كداضط ( ىطفرضلاو ) |

 هتسهفزآ كمدآرب هدننزو جرحدت ( طفرضتلا ) رونید همدآ ولئراق كلو ولدوک |
 كمروتک هنب رزوا كننویب هرکصندکدرعک ندنتلآ كنب راقتلوق یرلق ایا بونب
 امهلعحو هطبا تع نم هیلحر جرخاو هبکراذا هيلع طفرمطت لاق ردهنسانعم

 (ططتلا)ردیعمابعلرب صوصخم هرابرع هدننزو هبعهبرذ ( ٌهیطش ینلا ) هقنعیلع |
 ( ططضلا ) روند هروماح قیوص ولوص تیاغب هدننزو ریما(طیططلاو) هلذینصف
 هلداض ( طعضلا ) یهاودلایا ططضصلا ىف اوعقو لاقب رونید هنافآو یهاود هلنیتمع

 ثلاثلا بابلا نم اطعض هطعض لاق رد هنسانعم قلزغوب هلنوکس كنيعو یحق .
 هليا هجا یب هسکرب هلنوکس كنهمعحم نیغو یصف هلداص ) طغصلا ( هذ اذا

 اذا ثلاثلا بابلا نم اطغص هطغص لاقي رد هنسانعم قعصف بوردشفص هر ر

 رظا هرزوا هنسنر ( طفاضلا ) ربقلا ةطغنص هنمو *وش یا هرغو هجزو هرصع |
 ' انیما ابیقر یا هبلع اطغاص هتلسرا لوقت رونلوا قالطا همدآ نانلوا نیبعت نیماو ۱

 بولی راي یرلتلآ یغتلوق قر هروا یرلکس رد نک رروب كنهود طغاضو هيلع أ ۱
 رونید+رلکو هطبا یف قاتفنا یا طغاضریعبلاب لاق رددنلزنم سا هکروند هند |

۱ 
۱ 
۱ 

 ها
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 طغابص یعچب ردیفاحو هدننزو یطعبض هللا همجحم نیغ, ( یطخبضلا ) یک یجیاو

 لاق رونید هل اوبحو ناسنا دیدشو یوق هدنن زو یطنبح ( یطنبضلا ) رولک
 فیفخ یلاقص كمدارب هلنرتحف ( طرضلا ) ددش یوق یا یطادض لجبو لحرا

 اطرب لحرلا طرض لاق رد هنس انعم قلوا هجا هلغلوا زآ ی رییف كندشاقو
 ردفصو ندنآ هدننزورجا ( طرضالا ) هبحاح قدو هتیح ثفخاذاعبارلا بابلانم

 یارعال لبق روند هغ روصوا هدننزو بارغ ( طارضلا ) رد ءاط رض یتّوم
 هد زو طرف ( ط زضلا ) جنب ط ارض یه لاق نطر ةرق رقلا هذهام

 هلداض ( طارضلاو ) هدنن نو ززا ( طب رضلاو ) هدشنزو فتك ( طرضلاو )

 اطاربضو اطبرضو اطرضو اطرط رابلا طربض لاش رد هنس انعم قمروصوا هلی

 هدننزو روبص ( طورضلاو ) هدننزو دادش ( طارضلا ) قبح اذا یناثلا بابلانم

 | هدننزورونس ( طورضو ) روند هصخقش ناغروصوا هدننزو رونس ( طورضلاو )
 | طورضو طورضل هلا لاتش روند هب هنسن یریا هدنن زو روبص ( طورضو )
 بودا فافضساو ءارهتسا یب هسک رب هلرسک كن همه ( طارضالا ) مضنم یا

 ۲ طارضل اک هغ لع اذا هب طرضا لاق رد هنس انعم كمکح هطرح هلا دروآ

 هطرضا لاش رد هنس انعم كلشيا شيا قح هدروصوا هیسکرو هب "ی نهو

 | هطرض لاقب ردفدام هدانعم یکیا هلا طارضا ( طیرضلا ) هثم طرضام هب لعاذا

 ۱ لاش رونبد هن وبقیشید یرباهدنن زوهزیچ (هطب رضلا)هط رضا وب ط رضا ییعع هطر ضو

 ۰ یدنلوا رکذ هک رد ردصم هدننزو فتک ( طرضلا ) ةمخض یا ةطب رض ةجعت
 لوط هعن رب هک ردو ىلضا * فوزألا نم نیسحا » لثلا هنمو رولوا فص وو
 اعاد تمدآ لوا رای دليا ج وزن همدآرب ینرب نوکر ندن رلحما یدا راو رلن وئاخ

 بور ونک حوبص اکا رلنوناخ لوا حابص ره هلغلوا ینداع قموبوا هدنتقو حابص
 نوعا یرکسع نعشد بویم ردن اب وا نوعا كنو یب کشاک هدن رلقد ردنایوا

 كنو یضعب كنوناخ ىديا نلوا یلاخ ندکلیا تع اش راهظا ويد نکس ردنایوا
 تروشم ود مهدیا هب رج رب یو تاک رزکب هردایب مدآ وب هدکدروک ینفال هن وکو

 هلکطنارا رکتقباس لوق هنب هدنراقدردنایوا بوک هداعلالع هنب حابصرب سپ رلپدلیا

 رلیددیدناچبوکیحوا كنب رای راوسنوخش هر زوا كکیدلیاوز رآ نوکوب هتشيارلن وناخ
 یناجهدلاح ییدکج رل هط رض رهید لیا لیطاندنفوخ طرف هدکدنشیا ینوبقب رس
 بودا تع نع هناباس رب هم کک کیا هکی دید راضعب و ىد-لوا كاله بوقح

 ردرلیما رحداوسنی روکوش هنقیفریسی رب هلغلوا نایا یداوس رجشرب هدنراوشرق |

 رو هدکدید ردر شع رصش یعب ردهرسزع ید ر لوا یدیدرلرولوا دصرتم هر 1

 رد رغن نواییعب هرسنع بویمهدبآ لا رداهعشوخ یسهعط كنهرشع ندنشالت و فوخ 1

 ۱ ۳ سو بم TT خر بچه و هک
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 يق كن ه ریه و هلدانض ( ط ًاضلا ) (۰ ةمحلا داضلا لصف ه)
 ! نم اطا لحرلا طط لاش ردهنسانعم كعروب قرهدانبوا ییهدوکو یرازوما

 ٠ (ةطابضلاو) هدننزو طبر (طبضلا ) هبشمق هدسحو هبکتم كرح اذا عبارلا بابلا
 | رد هتسانعم كلیا ظفح هليا ربیدت نسحو تریصبو مزح یهنسنر هدننزو همارک

 وه ءلئملاهنمو مرطاب هظفح اذا لوالا بابلا نم هطابضو اطبض ؟یثلا طبط لاقب

 كرهدنا طبض بوکح یهنسن وب نددنک هج رق هدرخ ار ز * ةرذنم طیضا .

 | طبع یئیش نالوا هدن غا هنب نکیا شعثود یغاشا ندب رقوب هباکو رراوک
 رب روبزع رلربد « منع نب ةشئاعنم طبنضصا » هکر دندلاثما كلذك نحرویلاص بودیا ۰

 نوجاقمردنوط ییهغوقو بوروتک هنشاب یب وق نوجا قمرا وص ینرلهود نوک
 نکیا لوغشم هفمردلوط هغوق هرحا یب وقرو نم یدردنا هب یغاشا یشادنرق ۱

 كنويق یدشود هب ويف یسب رب ندنرلپ رواپ هاکا هلکلیا ماحدزا رود هدهرتشط |

 هراود بوسشپ اي هتغرب وق ندهمشط بون هرید كباچ هلغلوا عساو یسب رجا
 | رداربیا یشادنرق ندیغاشا یذلیا طبض مکح بویرویلاص هب یغاشا هلقمردشقص |

 | كنهرکب نعي ةركبلا بنذ ىلا كاذ ندب رفو هدقدرقيح ويد منج هلوا الح ددم "

 | ردررقم ما كک الح بوشود ۶ راس هسرب وق یغر وقرکا ردکعد هان جک هک

 . یدرقج بوکج هليا رازو روز رازه بویمرویلاس ندنلا هسیا لاح هن سپ یدید
 أ ردلمعتسم هنس انعم قلوا لماش هلع ره بوغای روسغب هرزوا موع هر طبسو

 ٠ (یطنبضلاو ) ( طباضلا ) اموع ىنعي ثرطماذا لوهجلا لع ضرالا تطبع لاقب
 طباض لچو لجر لاقب رونلوا قالطا هناویحو ناسنا اناوئو زواپ هدننزو یظنبح |
 " هدننزو رجا ( طبضالا ) رونلوا قالطا هنالسرا طباضو ددش یوق یا یطابنمو ۱

 . طبضا لجر لاق رد ءاطبض ینّوم روند هب یک نالوا رلشیا هلیلا یکیا یفیا "
 ۱ می رق نب طبضاو روئلوا قالطا هنالسرا طباو هدي لمعي ناک اذا ءاطیض ااو

 رد نطب رب ندنالک یب طبضالاونب و ردهسکرب بالک نب طبضاو ردفورعم رع اشرب )
 . (طبضتلا)یدباردیا تدش كيءهرارپسا هکردهسکرب ندنس هلببق حصشا طبضالا نیرو

 . لاقی ردهنسانعم قعوط هرزوا هجو كعرب ویلاص هليا روز یبهنسنرب هدننزو لعفت ,
 ' لوق ىلع كعشب هغلراج هحرادقءر, یشاومو ربقو سح ىلع هذخا اذا هطبصت |

 اذا ناضلاتطبضت لاقب ردهنسانعم كلتوق قرهالتوا بوشوق اکیو اکیوا هدقالتوا

 ٠ سنج دوخاپ هعیطق هدارو تبوقو یعارلاف تع رساوا ءالكلا نم اش تالق |

 ٠ هدننب برع هدننزو هرم ( ةطبضلا ) ردشلوا دراو ائن وم یلعف طبضت هل رابتعا ۱
 لجرللقب رونید هیسک نادانو قجا هدننزو یلبنح ( یطعبعلا ) ردیسا كيملرب "

 یبو راردوق روق یرلاا یراقجوج كجوک هلکنآ هک ردهلکریو قجایا یدعبنم |
 سس زر یجب ججج

 و

me 
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 ا

 راطاذا مالا طاشتسا لاقی ردهنسانعم قمجواهلطاشنوتدحشوڈو ابضغ ببلاذا هیلع

 غلابم یا طیشتسم لحرلاقب رونید هیسک نالوا راوک هرزوا طارفا ( طیشتسلا ) |
 ١ ( طایشلا ) نیسیا طیشتسم لج لاق رونبد هبهود كکرا لواط كنو كحضلاق 7 ۱

 | ذعیرمسلا یا طایشم ةقان لاقب رد طیاشم یعج رونبد هبهقا نالوا رروس كاح

 | یک نیت ردمسا هک هدنن زو لیعفت ( طیبشتلاو ) هدننزو مظعم ( طیشلا ) نعسلا

 موقللیوشدق ناک اذا طبیشتو طیشم م لاش رونبد هلا شلوا نابرب نوحا سان
 یرلس رف را هسک مان هلبحن فیناو نادول نب رزخ هدننزو دیس ( طیشلا )
 ىلا طیشت لاق رد هنسانعم قعای ید و هدنن زو لعفت ( طیشتلا ) ردیسا

 لحاذانالف طیشت لاقب رد هنس انعم كلا ادب تفاح ندعاجج ترثکو قرتحا اذا
 لاق رونلوا" قالطا هزو شغغآ ها وه هدننزو ینیص ( یطیشلا ) عاملا ةرثکنم
 ( طایشلا ) رديلك لحررهدننزو یزبض ( یطیش ) *اعساق عطاسیایطیش رابغ
 | ةنطق خر یا طامشلا اذهام لوق روند هّمس هحار قوم شاپ هدننزو ناکا

 | ناص رد هینثت رد هدننزو سيڪ هک ن دنظفل طبش ( ناطبشلا ) ةق رتحم

 نع ردراو رو ليلك راوص هدرا ره هکرونبد هب هص ع زود یبا هدص را مات

 یاعت هنوعب
 | نالوانوزوا ندنناودا یصفح هدنزو طبنم ( طبصلا ) (+ ةلمهلا داصلا لصف «)
 ذخا لاق روند هلو هدنن زو ب اتک ( طارصلا ) یک قوا نابص زوند هتلآ

 هرزوا نهج و یدنلوا رکذ ردتغل یخدطارس هکهتن اش رط یا اهقتسم اط ارص

 هګ ا نداق هک رد نیم قصو هرم تیدح هک رونلوا قالطا هبیربکر شلروق

 هنع و لرل وب روند روق نوزوا هدنزو بارغ ( طارصلا ( ردنکسک ندحقو

 روند هنن وا نور هک ردبف داصو هدننزو ط وعس ) ط وعصلا ( ردتغل هد هلس

 یلاوا نور هسک رب هل رسک كن همه ( طاعصالاو ) هدنن زو دعر ( طعصلا )

 ةغل هطءصاو ثل الا بابلا نم اطعص هطعص لاق رد هنس انعم كم ردکح |
 یدنلوا رک ذ هکردیف دارعو هدنن زو طنغسا ( طنفصالا ) هطعساو هطعس ق |[

 هراس ینعع هيلع هطلص لاش ردیف دامو هدنن زو طیلست ( طیلصتلا ) ||
 هط رسم یا سأرلا طرعصم لحر لاقب ردیف دارو هدننزو طربسم ( طرعصلا ) |[
 | ییدکرب بوقآ كيوصهدننزوطوس( طوصلا) ردیفد اصوهدنزو طنس ( طنسلا ) ||

 | روند هنسيتلغ اج ندا روهظ نڪ راقا نداروا هل لوا قح هراط لحم |
 ۱۰ طایسلا اذهام لاقب روید هدای رفو ویرغ شمرابق هدنزو باتکم ( طایسا ) 6
 ۱ یاعلا طفللایا |
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 رب هدند الب یسهلیبق یط طوشو یدا طاوش یلصا هک هدننزو باتک رولک ظابش |

 ؛ هیابهوهرذ یک لطاب طوس ( لطاب طوش) نوجاکیدزک هدر هک رونید هروناج
 ! كلا رفس یدازوا نوزوا هسکر هدننزو لیعفت ( طب وشتلا ) رونلوا ق الطا

 | لاقب رد هنسانعم قغانبق هرصو هرفس لاط اذا لحرلا طوش لا رد هنسانعم
  هعنا اذا محلا طوش لاق رد هنسانعم كمروشپ تاو اهالغا اذا ردقلا طوش

 هقرحا اذا تننلا عیقصلا طوش لاق رد هنسانعم ققای بولاج _وغاریق یاسو

 طوشت لاق رد هنسانعم كئرکتس بوروس ردق هعلوا باتو ی آ ( طوشتلا )

 ( ناطوش ) رددآ نصح رب هدسلدنا ( طاش ) ایعا نا ىلا هدرط اذا سرغلا
 هخ وحش ( ةط وطیشلاو ) هدننزو طیخ ( طیشلا ) ردعضومر هدننزو نارکس
 یثلا طاش لاقب رد هنسانعم قلوا قرتح هدننزو هاتک ( ةطايشلاو ) هدننزو
 بونلوب وق نكرر دزص یی زو یایو قرتحا اذا ةطایشو ةطوطيشو اطیش طیشپ
 نعسلا طاش لاق رد هنسانعم قلوب جفن هدنس هحرد شعای لوق ىلع قمنلیناق

 اذا نالف طاش لاق ودهنسانعم قلوا كالهو كلهب داک تح جشن وا رثخ اذا تیزلاو

 هب ینا رلیدبد رددوا ندنسهدام نطش رلضعب ارز لوقف ناطیشلا هنمو كله

 هروک هلواو رولوا كيد هجرلا نع دبعب هک رولوا لاعیف ینزوو هیلصا ینون هروک
 ذخاندنسانعم قارتحا رلضعب و رولوا كجد كلاح رولوا نالعف ینزوو هدناز ینوت

 یاب رب اعطق ندناب رق نتلرغوب طیشو هلیس هسبالم یعیدلوا قولخم ندرا رلیدلیا
 یرلناقو تقغتناذا رو را تطاش لا رد هنسانعم قلعاط هسکره هرزوا قمالق

 ندكملإا لتق ىلتاق ىلباقم لوتقم رد عترت ام قمردش راق بولاق هنب ر یرب

 ر و لوتقلا مد ىلع لتاقلا مد تكفس هناك اهطلخ اذا ءامدلا طاش لاش ر دئرابع
 قلوا لطابو رده مدو لح اذا مالا ف طاش لاق رد هنسانعم كليا هلحم هدشیا

 رد هنسانعم قعثباپ ماعط قنا هنید هرصتو بهذ اذا همد طاش لاق رد هنسانعم
 هلل رك كن همه ( ةطاشالا ) قرتحم *وش اهلغساب قصل اذا ردقلا تطاش لاقب
 هطاشا لاق ردهنسانعم كلا كالهو هقرحا اذا هطاشا لاقب ردهنسانعم قاب
 كلتاقو هقرف اذا محلا طاشا لاقب رد هنسانعم قمتغاط هسکره یناو هکلها اذا

 لتق اصاصق دوخای كلا لع هنک اله لوق ىلع كلنا رده لباقم هلونقم ینناق

 هضرعوا هکالهف لعوا هبهذا اذا همدم همد ناطلسلا طاشا لاقب ردهنسانعم كليا
 هکفس اذا روز لا مدط اشا لاقب ردهنسانعم كلبا عذ ینعی كکود یناق نابرقو لتفلل

 :(ةطاشتسالا)هق رحا اذاهطیش لاق ردهنسانعم قغاییغدوب هدننزو لیعفت ( طیبنتلا)
 طاشتسا لاقب رد هنس انعم قارتحا هک رد هنس انعم قلوا شتآرپ ندبضغو ےشخ



۸۱ 

 نالجعلا نب طیعفوریشب نب طیعثو ردیدآ هقنالپ رب هدسلدنا هدنزو ریز( طیعث )
 ریماوب لوق ىلع ردیدآ قلموق رب هدندروب بالک نب هللادبع یبا ویو ردرلثدحم
 طجن ( طعشا ) ردیبقل یعیطقلا نایح نم دجا ندنبلدحم ( طعاش ) رد هدنزو
 یعج رونید هثبش نالي ردشراق هبهنسنر ردنغل ةلنیتصفو یرسسک كنبشو هدننزو
 لاق رونلوا قالطا هنصاوح هرصت هلثسسانمو هللا مک رولک طاعشو طاعا
 كنيش ( طوطعشا ) اهلباوت ىا اهطاشاو اهطعثو اهطعش :اش عسن ةر دق

 هب هقررفرب و هکولب رب ندراسو ندسانو هنسانع» لی وط رونید هثیش نوزوا هلی
 هبهقرفریو هکولب رب هدرلنوب هلرسک كرلنیش ( طیطعشاو ) ( طاطعا ) رونید
 ةق رفتم یا طیطاعث موق لاقب روند هسان كواب كواب ( طیطاعشلا ) رود
 حراش قفشام قلخ یا طیطاع بوت لاق رونبد هب وت یکسا شغل ەراب بولبر و

 دب دابع نکل ردظ وهم قملوا طیطعثو طاطع“ یدرفم كنو ارهاظ هح رک هکر د ۱

 رولوا ندنلپق قالخاو راشعا سپ رداکد عومسم یاسا درفم یک رب راعشو
 (طاطععثالا) ردیعما لحررب طبطاعشوالاسراةف رفتم یا طیطاع لبخلا تأح لاقو |

 ابضغ هءالتما اذا لحرلا طععا لاقب رد هنسانعم قلوا بضغ رب هدننزو زازبعشا

 لاقب ردهنسانعم قلوا هدنکارب هفارطا هلتعرس نوعا قمارا یهنسنر سانو

 ی هنسنر رلي راوس رادقمرب كلذک اوقرفثو اورداب اذا بلطلا ىف موقلا طععثا

 رک ذو ترشتنا اذا لبالا تطععشا لاقب رد هنس انعم قلوا هدنک ار و ناشی رب

 هدننزو باتک ( طانشلا ) ظن اذا رکذلا طععا لاق ردهنسانعم كلك هماوق

 ؟اوش یا اطنشم انلک ا لوقن روند هنای رب و هبابک هدننزو مظعم ( طنشلا )

 هر کر هب هزودر هشاب رب ندشاب ر نت هک كواوو یصف كنيبش ( طوسلا )

 یرطاوهو اطاوشاو اطوش یرح لاقب ردطاوشا یعجج ردسا هکرونید هکترکس |

 یی ریمعت طاوشاو طوش هروب م فاوط ءاهقف ضعب یدئلوا قالطا طاوشا هفاوط

 هب هعطق لوش ندضراو ردیسا كناتسب رب هدنناي دحا لبح طوشو رلیدروک هبرک
 سانو وص ندنا بولوا عقاو یک لوب هجا هدنفلارا كرب كسکوب ییا هکر ونبد

 هفرطرب ندنفرطرب یلوطو هلوا ردبا رورمم

 C17 ثلا

 | یسی روس هودو رلرید لا تطامشا استیک بوشیشوق هلتعرمس نوجا بلط

 تستی یو دو تونس سس سس سس تستی

۱ 

  بوخ یسهرشب كنرو نوفبوا یادناو ملو بسانتم یماضعا هکرونید هنوتاخ لوش
 ۱ نوالاو للا ها یا طانش ةايما لاق رولک طانشو طاطانش عج هلوا اس زو

 . هنسانعم هصضنم ناج روند هرلتا شعش یک کرک هدننزو بتک ( طنشلا )

 یطرس بودا ادتنا ندد وسا رج هدنن رايز فد رش تب هاتتسادموت راغ یلا 5 سه 1

  یدبو ظوشرب هفاوطره. هلیهحو قملوا یهتنم هدوسا رجح هنب قر هنالوط هرزوا

۱ 

 سس



 طاطتشا هدنن زو هلعاغم ) ةطاشلا ۱ رول دنا سهج رود هب هقا ابقو یربا
 | ( طیقشلا ) طاطتشالاق هبلاغ اذا ةطاشء ةطاش لاقب : رد هنسانعم قعشراپ هدناب

 رونید هغاجق هباق نالوا ندیسقاس لوق یع هب تسد قاربط هدننزو ریما هلفاق
 هنسانعم نیکس رونید هغاع هدننزو ءارج ( هاطلشلاو ) هدننزو طلخ ( طلشلا )

 | هدننزو بنع رولک طلش یمج رونید هقوا نوزوا هجا هلب رسک كنیش ( طلشلا )
 | (طوععشلاو)هدننزو حادرس( طاحعشلاو )هدننزورفعح هللا هلمهم یاح( طععشلا)
 | ندهعییر دالب هدننزو لاغرخ ( طاشعت ) رونید هثیش نوزوا كب هدننزو روقصع

 | ( طعشلا ) ردنداروا یطاشعتلا دايز نب دمع می رلاوا ندنبدحم ردیدآ هذلیرب

 | رونلوا ریبعت یو لر کرم نسیم فراق ای هنب رللیق كشاب هلنیتعف
 ( طعشالا 3 هسأر داوس ضایبلا طلاخ اذا عبارلا بابلا نم اطعش لحرلا طعش لاقي

 ۱ ناطعشو طعث یعچ رونید هب یشک لغربق یلاقصو 8 ردفصو هدننزو رجلا

 | رریش دوب هلب رسک كن همه ( طاعشالا ( یک نادوسسلا دوسو دونسا رولک

 ۱ قمردشراق بوناق هرخآ یهنسنرب و طعش ییعع لحرلا طعشا لاق : ردهنسانعم

 | (طاطیالاو) هدننزو رارجا ( طاطمشالا ) هطلخ اذا هب هطعشا لاقب ردهنسانعم
 لاقت : ردهنسانعم قملوا لغربق یلاقصو جاص كمدآرب هدرلنوب هدنن زو راریجا
 | یهنسنر هلنوکس كميمو یصف تابش ( طهثلا ) طعشا ىنعم طاعشاو لحرلا ظعثا
 | اذا یناثلا بابلا نم ایم هب هطعش لاقب : رد هتسانعم قهردشراف بوناق هرخآ
 | یراقروق كنامرخو هالم اذا هانالا طعش لاقب رد هنسانعم قهردلوطو هب هطلخ
 اتهرسب رثتنا اذا ةللا تطعث لاقب 5 رد هنسانعم قلجاص بولبکو د ندحاغا
 هقرورثتنااذا رحشلا طعم لاقب ردهنسانعم قلجاص بولیکود رلقاربب كحاغا كلذك

 | طیعش “ىش لاقب رونید هئيش نالوا طولخ ( طوعشلاو ) هدننزو ريما ( طیعشلا )
 | هلا ليل تلظ ةيقب هکر وسنلوا قالطا هنتقو رح“ دیعثو ط ولخم یا طوعمو
 | ینصن هکر ونلوا قالطا هنیدالوا كمداربو جلا ىا طیعلا علط لاقب رولوا طولخم

 | یرادقم رب هک رونلوا قالطا هغلرباچو هغلتوا لوسشو هلوا ینید ینصنو ترا

 جاه هضعب یا طبع تابن یعرلا ف لاقب هلوا لشي هزات یرادقم رب و بورارص

 هک رونلوا قالطا هدوس لوشو رونبد هدروق هجالا ولهراق ولقاو یضسخا هضعب و
 یسکسا نیفح هبئلوا صیخثن یفیدلوا نیقحو یغیدلوا ضماح یثان ندنفلشوخ

 ی وا كنغر وق یابذلا طبع و رونید هدوس عمجم هدمولط هرزوا قلتاف هتسکب

 ( ةناطعشل ) اهوالعش یا ییابذلا طبع رياط لاق رونلوا قالطا هشوق نالوا قآ

 هن یسیرای و ماخ یسب راب لوق ىلع هتخب فرطر و ماخ قفرط رب هلی كنش
 4فصتلا یهوا :اهنم بناج بطرا اذا ةن اسمش ةرمسب لا رود هنغروق امرخ

 طہع“

 آے سد جسم سم ۱



۷۹ RE 
  raa maسس سو

 | هلظ و هيلع قش اذا الالف طش لاق ردهنسانعم كلبا افح و لظ بودیا كلجوک

 كنيش رولک ناطشو طوطش یعجج هلروصت دعب روند هنسیبق رب طشو |
 هناي رب كجگروا و هئطاش یا ربا طش ق دعق لاش هلدیدشت كناط و یعط |
 هفصنوا هبناچ یا مانسلا طش ذخا لاق رولک طوطش یمج رونید هنفصت دوخاب |
۱ 

۱ 
 نام ندا عا هکر دبسا عضوم ر هدهرصب و ردیدآ هبرق رب هدهماع طش و ۱

 هدهدامو کحررب هدننزو زیزا ( طیطشلا ) ردفاضم هنبرلترمشح صاعلا یبا نبا |
 (طاطشالا) راجاذا یناثلابابلانم اطیطش همکحقف هبلعطشلاق ردهنسانعم كللاروح |

 رکدكعاتمرب هدلماعموراجاذا همکحیف هیلع طشالاقب ردهنسانعم طیطش هل رسک كنه زمه ۱
 ندیئالث هحرک دعبا اذاموسلا ف طشا لاقب ردهنسانعم كتسيا یرقوب كب ندنساهب " 

 هقلابم هدبلط طاطشاو ردرثکا یلامعتسا طادبشا نکل رد هانعمو ید ططسش |
 كغك بوقج هنابای قارباو نعما اذا بلطلا ق طشا لاقب رد هنسانعم كا ناعماو |
 یندو هدننزو لاعتفا ( طاطتش الا ) بهذ اذا ةز افلا ف طشا لاق ردهنسانعم ۱
 راجاذا همکع ىف هیلع طتشا لاق ردهتسانعم كلیا روح هدصوصخ راو هد ۳

 كلنا دعابن كب ندنفایلو قح بوک قتلا دع دح هلماعم هلئیتصف ( ططسشلا ) |
 قحلا نع دعابو دحلاو ردقلا زواج اذا اططش هتعلس ىف طش لاق رد هنسانعم ۱

 دعباب اذا اططش مولا ىف طش لاق رد هنس انعم كعسءااهب قوح كب هعیبمو |

 ورس نالوا هدنماقودق هدننزو باتک ( طاطشلاو ) هدننزو باح ( طاطشلا ) ۱
 طاطش هدقق لاقب روند هنتلاح لادتعا لوق لع قلنو زومو قلنوزوا یک یهس ا

 طاطشو هلع كرانيش هطاطشو طاطشو لادتعاو ماوق نسحو لوط ىا طاطشو |
 یا طاطشو ةطاطشو طاطش امهس لاق ردهنسانعم دعب قلقارا هلرسک كنبش |
 ( ذطتشلا ) رونبد هغلوا ولنادیم ام رانی کیا ةصاخ هدناسلا دوحوو دعب |

 روند هزبق نالوا لدتعم دوخای نوزومو دنلب یتماق ( ةطاشلاو ) هلیصف كنبش |
 كنيش ( ةطشلا ) هتلدتعموا ماوقلا ةنسح لب وط یا ةطاشو ةطش ةي راج لاقب |
 (طاشلا ) رونید هنیراقت رق هلغوطوهنینانعم دعب روند هفلقارا دو هلرسک |
 یا طاش لحر ناق هلوا ولنادیم يغلارا كناب ییا كنبهدوک هک روید همدآ لوش ۲

 لیعفت ( طیطشتلا ) نیفرطلا نییام ديعبلا ىا طاطشلاو ةطاطشلاو طاطشلا نيب |
 كلا جورخ ندنلادعو قح هللا هغلابم بوک یهزادناو دح هد هنسنرب هدننزو
 [ طشت الو ] یلاعت هلوق "یرقو ططشلا ىف غلاب اذا لحرلا ططشب لاقب رد هنسانعم

 ربدغ)قلایعدعبنالیا ططشلانم ططشتالو طاطشالانم ططشتالوو طیطشتلانم
 شوق رب هدننزو رار ( طاشطشلا )ردیدآ عضوم رب هلیصف كن همه ( طاطشالا

 یکروا هدننزو روبص ( طوطشلاو ) هدننزو یحوجخ ( یطوطشلا ) ردیدا



۷۸ 

 هدننزوهفرغ( ةطرمقلا )[ناطیشلا ةحبذ اهناف ةطبرمشلا اولک اتال ]ثيدحلا ف كلذنع

 کف همدقن ناتلوا رییعت یخهقرعت رولوآ ید رقم رد هدننزو درم 46 تئدضقل
 هوم ینرلسفن هک ایوک هل رلذبا تردامنم هب هلناقم هلند مدقم ندر EP راس روند

 تومل ًایهتت و اهدهشت ةدتکلوایا برنا طرنش مالّوه لاق راردىا هتي و نیبعن

 ندرلرئاس هکرونلوا قالطا هبهصوصخ ةفئاط ندنناوعا طباط و مکاحو یاوو
 یعکفت روند كنهرس هدیسراف رارولوا عم هلا هصوص# تمالع نوعا زایتما

 ناطباض راس و یسهنتسوا رادکسا و یسحابروج قالوق و شواج شاب و یشاب
 رذیطرش و هدننزو کر رد یطرش یدرفم رونلوا قالطا هنعوجم كنسهلوقم

 امرخ رلبرع ردي رتاکدتبا ریبعت تبرش هدشنزو ریما ( طیرشلا ) هدننزو ینهج
 رپرسلا هطرمشی لوتفم صوخوهو طبرشلاب هدش لاقب رلرکوب ندفیلو ندنغاریپ
 هدسلدنا و هنسانعم هبیع روند هبهبکه دوخای هنب رلونق بیط كرلنوتاخ و هوجو
 (طورش) رد طس رد هدننزو رییز ) ظر رش ( ردیدآ ۵ رف ر هدارطخ رب زح

 روند همدآ نوزوا هدننزو حادرس ( طاورشلا ) رددآ كغاط ر هدننزو روبص

 | لج لاش رونبد هبهود كکرا هدنوز و تسح و لیوط یا طاورش لحر لاق
 1 هرتشد هدننزو با رح ( طارشلاو ) هدننزو ربنم ( طرمشلا ) میرس یا طاورش

 روند هنلئاوا 2 3 هدنزو عاصم ( طبراشملا ( اھم عضبم روند

 هنمزاولو تامهم كنهنسنرب و ردیدرفم طارشم هلئاوا یا هطیراشء ین عقو لاقب

 ردیبقل كنهلبح نب یدع ( طرشلاوذ ) هتبهایا هطیراشم مالل ذخا لاق رونید
 | نفد یهسک رب هکدلبا نیبعت ینربق ععوم كنهسک ندبا تافو هسفن یسیدنک
 | هدننزو لامتفا ( طارتشالا ) یدنلوا بیقلت هلكللا طرش هلیموق هدنناب كماليا
 | هدننزو لعقت ( طرضتلا ) طرش ىنعم هيلع طرتشا لاق ردهنسانعم كليا طرش
 طرشت لاق رد هثسانعم نشیا زا و بوخ بودنا تقد یک کرک هدشیا ر

 ردهنسانعمقلوا هابن و دساف نکیاشوخ و وبا لام ( طارمشتسالا ) قنات اذا هلع یف

 ردهنسانعملذرا هدننزو طبضا ( طرشالا ) حالص دعب دسف اذالالا طرمشتسا لاقي

 ۱ ندنس هدام قرهلوا ندرداون نکل ردن دنسانعم یدو لیذر ردليضفت لعفا و و

 هدننزو هلءافم ( ةطراشلا ) هلذرا ىا لالا طرمشا معلا لاقب ردقوب یفرصتم لعف
 ۱ ( طشلا ) هبحاص لع امینم "لک طرمش اذا هطراش لاق رد هنسانعم .تكعشطرش

 ردهنسانع,قلوا دیعب هدننزو دوعق ( طوطشلاو ) هلددشن كناط و یصف كنبش

 هسک ر 9 دعب اذا یناثلا و لوالا تابا نم اط هطشو اطش ل لزنملا طش لاق |
 = سس سس سم تست س س تس ف

 تهجوک

 | ین دقو یدبا رلردبا لکا ابایمیب بودبا دع ءاب وید یدبا شفلزغوب امدقم

 ےس
 ےس

i 
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 هكردشمللا نايب هلبترابع هوحو عيبلا ف همازتلا و "یشلا مازلا اریز ردشملبافيرعت ال |
 زولک طاارمش یعجج كنهطبرش و ردلوام هلا مزتلم و مزلم نالوا لوففع مسا |

 كلام اكس طرش ككيدليا دقع ىب « كل ما كيلع كلما طرتشلا « لثلا فو /

 نالوا دقعنم هدهنایم نوسلوا هدهنتهح كترضم رکو كنعفنم كرك ردطباض و |

 ردیلوایانعم هکرولوا ردصم طرش و رونلوابرض هدنباب یسهظفاحم كلوق و طرش ف |
 اط رش عيبلا ىف هيلع طرش لاقب هنسانعم قمل هيلع فوقوم یبهنسن ر هد داماعم ۱۱

 ردهنسانعم قلا ناق ندرطو وه مزتلاو هيف اش همزرلا اذا لوالاو یناثلا بابلا نم
 یھجج رونیذ هیسسک لفاس و مثلو هامورف طرش و عزب اذا ماجا هطرش لاش |

 سما ر هک رب طرشو لفاس ےئل نود یا سانلا طارمثا نم وه لاقب ردطارشا |

 مما یف عقو اذا عبارلا بابلا نم اطرش نالف طرش لاقب رد هنسانعم قمارغوا هیظع ||
 رد طارشا یعج هدکتوب رد هنسانعم تمالع و ناشن هلنبثصف ( طرشلا ) ےظع |

 ندر یرادقم نوشرا نوا هکر وند هلودح و هنسددنقآ وص كحوک لوش و

 لوا كنلصف شيق ءاتشلا طرش الثم روئلوا قالطا هنلوا كنهنسن رب و هلوا رولک

 ردطارشاییچچ رونید هنیرارتک و هنناودرخ كنبشاوم ینعی كلام و ردنرابع ندنتقو
 هلغواقالطا هنفارشا و هدب رک كلامو اهراغص و اهلاذریا لالا طارشانم وه لاقب

 كطربش هک ه لات ( ناطرشلا ) فارشالا یا طارشالا نم وه لاق رولوا دن

 لج هکر دبکوک ییا هدنحرب لج لوا و ردبدا لزنم رب ندر لزانم ردیسهینفت
 هکر دراو ځد بکو کر هدنسلاع بناج كرلنآو رد هدنسهاثم یرازونبو كننروص

 هلي هب عج و رارید ردنرابع ندبکوک جوا بودیا دع ندرلنآ هدینآ رلضعب
 هانرق امهو لجلا نم نامجامهو نیطمشلایا رمقلا لزا لاقب رلردبا قالطا طارشا

 بکاوک ةثالث لزرنلا اذه لوقبف اهعم هدعبنم ميمو ریغص بکوک لاعا بناج یلاو و

 نوعا مالعا یفیدلواقلناص یهود هلرسک كنهمه ( طارشالا ) طارتثالا ایسیو |
 یتضعب ندنحا هنسن ر و عیبال ام عا اذا هلا طرشا لاقب رد هنسانعم كلتمالع

 هلع رب و عیبلل ابنم ایش دعا اذا هللا نم طربشا لاقب ردهنسانعم قلرضاح هعی

 هسک رب و هلحتا اذا لوسرلا طرمشا لاقب ردهنسانعم كمردوبا یهسک نالیردنوک

 اذکل هسفن طرمشا لاقب ردهنسانعم قلق نيبعن و بصن هشيا ر یتسفن یدنک |

 یدنلوا رکذ هکرد هنسانعم طرش هدننزو هنیفس ( ةطبرمشلا ) اهدعاو اهاعا اذا |

۹ 
۱ 

۱ 
| 

۱ 

| 
| 

۳ 

۷۹ 

۱ 

۱ 
۱ 

 أ

 قاحم هحرادقم رب هدنزغوب هک رونید هنویق لوش و روند هرادود قبرا لوقو |[
 شماغ یناقو شمالسک یرمط نکل بولوا یک شاروا رتشین هنیزغوب هلوا یرثا ||
 . یک رزیج بوردزک قاح هنیرغو كنوبق رب هکیدا ندنلاعفا هیلهاج وب و هلوا |

 هيوا كالج هلیبب تلع رب یببا راردبا دع هیکزت ینآ هدنرانب و عطف هج رج |



۱ ۱ ۳۹ 

 | ةبشخ ایبنح ىلا عنو اذا ةلبلا طحش لاقب رد هنسانعم كلیا بصن قايط هنيرلناي
 ۱ هلتنيلو هوالم اذا و روحش لاق ردهنسانعم قمردلوط و شیرعلا یلا لفسن تح

 | قمهنغاص و قمرقج شوق و ممساذا نالف طحث لاق رد هنسانعم كهتسي
 | ردهنسانعم ققوص برقع یهسک ر و قسقس اذا رتاطلا لحث لاقي ردهنسانعم

 ۲ لاقع رب هسا قم وص یر هدوم و هال اذ هاا برغعلا تطهف لاقت
 | دص هیون باصا لاق روید هنسج شوق طحصش و ه*امرتک | اذا نبللا طش
 همدى طحشلا هذخا لاقب روند هارطضا نالوا هدتناق كنهدوک و هقرذ یا رتاطلا

 ۱ اره هکرونید هغایط یرلقدابط هنتلآ یرللوق و یرللاد كنهصا و هبا رطضا یا

 | رولوا ضراع هنب راسکوک كنعسق هود هدننزو هرم ( ةطحشلا ) رونلوا ریبعت

 | دوخاب یرلنای كناویح اب كناسنا هکر وند هتیرثا قیربص لوش و ردیعما ضرر رب
 | ( طحشلا ) رولوا ثداح ندقمل وص بوئروس هنبر یرب اب هرب رب یرافلیوا
 | ردهنسانعم قمادلق بوبانیوا هرحا یرد یرلکدید الس هدجر دل و هدننزو لعفت
 | هعصآ یخدوب هدننزو ربنم ( طصشلا ) برطضا اذا السلا ىف دلولا طحشت لاقي

 سنجرب هدننزو رهوج( دحوشلا)رونیدهکره یرلفدایط هنتلآ كنبرافوبچ غاب و
 | عبو طح وش دوخای ردعون رب ندنحاغا عن لوقیلع رلرزود یای ندنا هکردحاغآ
  هدنسهب غاط ردفلتخ یرلعما هلببسح یرلتبانم بیط ردرجئرب هدیچوا نایرش و
 | طحوش هسرتبهدرلرپ روقحو هدنرلسدغاط و نایرش هسرتبهدن رلکتا غاطوعب هسرتب

 | قواو یاب ندنآ هکردب رلکدید یحاغا شوغوقو یحاغا نیاقهدیکرت عبن وبشارلرید
 | یاب و قوا روند ریصثب هدبسراف هکر دب رلکدند ج اقا هجا طحودشاو رارزود

 رددرفم كطحوش هلاه ( ةطحوشلا ) دو هلا :a نایرش و رارزود

 | طبالع ( طحاوش ) رد هدلب رب هدن ( طحاشلا ) رونید هثآ ولعرکو نوزوا و
 | ردیسا كغاط رب بيرق ۵هبقراوس نیمرطا نیب و ردیعسا هفنالپ رب هدنع هدنزو ۱

 ۱ هبرقر هدنساضف ءاعنص رهش هدنع و ردفورعم طحاوش موب هلغلوا هعقو رب هدنآ

 ( طایعش ) ردبسا كصرا رب هدندروب یسهلیبق یط هدننزو طحف ( طعش ) رددآ ۱

 ۱ رکذ هدنسهدام طح“ هللا هلمهم هکه تن ردهب رق ر هدنساضق فاط هل رسک كنبش ۱

 | هحرض اذهطص لاقب ردهنسانعم كملي هناق هدننزو لیعفت ( طیصثللا ) یدنلوا
 | دیعب هلرسک كنمرمه ( طاخمالا ) هيف ب رطضاو هب جرضت یا طحعثتف مدلاب
 | هلیئوکس كنار و یصف كنيش ( طرتشلا ) هدعبا اذا هطعشا لاق ردهنسانعم كتا

 | قرهوا موقم جراخ هدنالماعم راسو ءاربشو عیب هدننزو هنیفس ( ةطيرمشلاو )
 | ىلع فوقوم هلغلوا قلعم اكا هلماعم لوا روند همکح ناشلوا مازعلا و مازلا ح

 هللا هحاسبم فلوم رولک طورش یعجج ردهدنس هانم تمالع کا هکایوک رولوا ۱
 ی ی

 فر رعت



۷۰ 

 طاوسم سرف لاق هيلا راهظا ییسهام كت رکس نالوا هدنسهدهع هجقدم روا

 لتخو هدیروش هدامرب هدننزو لاعتفا( طاوتسالا) طوسلاب الا هرضح یطعبال ناک اذا ||
 ین هلک طوتسا لتخاو بریا ادا ءا طوتسا لاق ردهتساس نارا بل

 مهلاوما لاقب رونید هرلهنسن قشراق هدننزو ةنیفس ( ةطبوسلا ) رددراو هرزوایلصا

 هکرونلوا قالطا هبابروچ لوش هلی كنيس( *اطیوسلا) ةطلتخم یا مهني ةطيوس
 طوس هلوا ریثک یجاوح یک تاب وبح رئاسو دوخو ناغوص ینعب یسهرنو ییوص
 قلخ هکر وئلوا قالطا هسع عاعش ین الوط دفا هب ورا نده رعهبو ندهحاب لطاب

 سهشلاق ةوکلانم لخد ؟ونص وهو لطاب طوس هدعو لاق راردا ریبعت هرذ کا

 هنب رل ریلف كنهصارب هلتبسانموب ردیعچ كطوس هل رسک كنيس ( طابسلا )
 هلوا شلکو نوبازوا یک باص یعاف هلا یزلقیل هدنحوا كنیاص هکرونلوا قالطا
 تكعص وم یراکدد قرا هدلح مان عجم هد هب داپ هلیحف كن رم ) طاوسالا ةراد (

 بولغبص حور هلیببس هنصراعرب هللاحف ( ناطوسلا ) ردبدآ عضوم رب هدننرمص
 اناط وس یسفن تطابس لوفت روتلوا ریبعت تكملکچ هکردهنساشعم قلوا شبقنم
 هدرصم دبعص هللا هم وعم همه طوبسادوخای هلی كنس( طوبس) تصلقت اذا
 ردیسا ینعمو هدنناوخ روه شهر هدننزو باتک ( طاس ) ردمدآ هب رقر

 هنغلاب ناقلق هدننزو سودقوهدننزو رونت ( طوبشلا ) (» ةمجماا نیشلا لصف «)
 یعجج ردزباج هدلیفیفخ كناب هدننروص هحوتفم نیشو رد هطوبش یدرفم رونید
 بانذالا قافد كم یهو طیاربک طیابش مهبلا او رق لاش رد طییابش

 هل رسک كنيش ( طوببش ) طار اهناک س ؤرلا رافص سلا نیل طاسوالا ضارص <

 هدننزو بارغ ( طابش ) رددا نصح رب هدنساضق هدا هدسلدنا هدننزو نویدک

 یدنلوا رکذ هدهلبا هلمهم نیس ردییآ ءاتش رخآ هکردبسا رهش رب ندهیمور روهش

 (طوحتلاو) هلنتصت ( دیعشلاو ) هلبنوكس كنهلمهم یاحو ىح كنيش ( طحشلا )
 رارلا طعش لا رد هنسانعم قلوا دیعب هدننزو بلطم ( طصثلاو ) هدنزو دوعق
 بابلا نم اطصش طحشو ثلاثلا بابلا بابلا نم الیصتم ۾ اط وعش و ادیعش ما بهش

 بابلای«بارمشلا طعشلاقب ردهنسانعم قمردشراف وص هحزآ هتبرمش و دعب اذاعبارلا |

 هدنوب هحصذ اذا لیلا طخش لاقي رد هنسانعم قلزغوبو هحزم قرا اذا تلاثلا زا
 هدنسایب لوقلع قلوا غلاب هنتیق تیابن كعيبم هدقلرازاب عیاب و ردالعا هلی هلمهم
 رتعبلا طب لاش ردهنسانعم كلبا زواج و دعا ندقح بوشواص یردقو دح

 ریعبلا طحصش لافب و ردقلا زواج و قلا نع دعابن وا هني یصقا غلب اذا موسلا ىف |
 طص لاقب ردهنسانعم قعشلقاربا ندنآ بودیا قبس ییهسک رب و اعمس محک اطحش ||"

 نوا قمی بوقلاق هرزوا دیورکیراقوبج كنهعمآو هنع دعابن و هقبس اذا انالف ۱
r حج 



V٤ 

 ا وا هداس یسیرفوب بولوا هدننسهکح تلآ نامه یلافص یار:لع هلوا شمراو
 هدننزو هحاع ( ةطانسلا ) رولک طانساو هلنیتع رولکطنسیرلعچب كطانسو طونسو

 ناك اذا سماخلا بابلا نم ةطانس لجرلا طتس لاقي ردهتسانعم قلوا طوتس هسكر

 هدننز و بارغ ( طاس ) ردیبقل كندحم مان دیبع هدننزو یلویه ( یطونس ) اطونس

 حراشردیدآ فورعمیاودرپ هدننزوروبص ( طونس ) ردیبقلثلمعاش مان ماسح ننسح
 سوماق ارهظ هلغلوا موسرم هلیناونع فورعم لجر هدب رعلا ناسل كرد
 | هدلب رم ندنلامعا یربک "هلحهدرصم هلیعط كنيس ( طابنس ) ردعقاو اق غی ز هدنرلهخسن

 كواوو یحف كنيس ( طوسلا ) ردنداروا یطابنسلا دملادبع نیدجنداهقف ردیدآ
 بوتاق هلا لا هرحا باقر یئیش یکبا لوق ,لع قمردشراق یبهنسنر هلن وكس

 طلخ نا وهوا هطلخ اذا اطوس هطوسب *یثلا طاس لا ردهنسانعم قمردشراق

 یغیدلروا رونلوا قالطا هبیصصاق طوسو اطلتخ تح دیلاب امری مث *االاف نیئبش
 رولک طاوساو هلرسک كنيس رولک طایس یعج نوهخیدردشراق هناق یتا كنهدوک

 هبیصت یا هطوس وه لاق نوجیدلوا بیصم ردلهتسم هنسانعم بیصت طوسو
 ردصم طوسو ةدش یا طوسی اوعقو لاق ردلهعتسم هنسانعم تاو تدشو

 ربدغلا طوسو طوسلاب اهب رض اذا هتباد طاس لاقب هئسانعم قمروا هللا یحاق رولوا

 ىلع اندرو لوقت هلوا دتع هدنلکش طوس هکر ونلوا قالطا هم هلصف كن وص كلوك

 هکر وتلوا قالطا هرب كحیک راوصو طوسلاک ةدتع ىنعب هتلضف یا ریدغلا طوس
 هنتساتعم بولساو دحا و سا ط وسو رولنکر ا هداروا فولک هدنکش طوس

 ساسالا فو ح راشلا لاق ادحاو ءارما یا دحاو اطوس نایطاعتیام لاقب ردلمعتسم

 كطوس هک اب وک دحاو قلخو دحاو نج ىلع اقفتا اذا ادحاو اطوس نابطاعتب امه

 "هریتو یب ولساو شور هدکرلنآ ېک یغیدلوا دحاو یش هلکلکوب بولیروا یرلهقاط
 طایس هصا رپ و+ طاسیعم هط وسلاقب ردقدا م هدلوایانعم هللا طوس( طب وستلا) ردهدحا و
 شراق ىشيا ربو طابسلا جرخا اذا تاركلا طوس لاقب ردهنسانعم كليا جارخا

 هدننزو ربثم( طوملا)هبف طاخ اذا هرحا طوس لاقب ردلعتسمهنانعم كلباش روم

 كنهنعللا هبلع سیلبا طوسمو یک قیشافو؟هیفک روند هتلآ قحهریدشراق هنسن

 هلنهج وب ردطلسم هکیا كي رو ارعا هبضغو مثخ یان هکر دیس یدلو رب
 سیابال دلو وهو طلسم انیلع طوسم هلاک هنمو ردنا عاقبا لالتخاو هنتف هنیرلتپ
 اهیلا رظن هلا ] ةدوس ثيدح قو اذکه ةياهنلاقو حراشلا لاق بضغلالع ىرغب

 ناطمشلا ید 1 ط وسما نم مکیلع یاخاینا لاقف اهانهذ ءاماهيف ةوكرى رظنن یهو

 با رحم( طاوسلا )اهیف و ةیصءلل سانلا كل رحم دناک ردقلا طاسنم هب یھ

 وا

 هلا یعماق هکر وند هن 1 لوشو روند هتل آ قحهربدش راق هی یتدوب هدننزو



 یک یس هموظنم وبشا لرخآ رعاشرب لوقیع كسبقلا *ما یس هلجزا رولوا | "
 یا قتلمن هب تععفهلیم قسافس ید بصعب تقا « هلذ خرلاب فشک ملتسدو *

 هروکذمتاییا « لایرح حسن هباونایلع ناک « هلوح لجحم ربطلا قانع تکرت « هلیخ
 یسازرعش یکرثو یسراف هکرید ججرتم ردشفلوا ق الطا هلغلوا هباشم هبظنم طعس

 عقاو هد هدحاو تبب عح قفاو بودبا قالطا رشعمو سدسمو س هیهلوقمو
 یک تس وبشا نالوا نغارحاع عبط هداز الثم راردبا قالطا طعسم اکا هسیا رولوا
 ` هدکللزوک هدیدنسپ یراوطاره « هدید یدمروک نریظن هدیدا نسح لوا ردن +

 تردق هدهسک هکمل لا ضارتعا تشکنا عضو بولوا ذفانو مان طعسمو م نس سم

 اف اط نم كح كل یا طمسم كح نوقت رداع لسا قح ااا
 هکر د حراش رونلوا لاعتسا قر هلوا فوذح یظفل كل اماد روک ذم بیکرتو
 یعي الهس یا اطیسم هذخ لاق ردموسرم دهاشلاب هلناونع تاکید تل هی

 تبلط هدلاح رهن هیلبا عانتما یدلواو ضارتعا اکس هسکر لآ نفح ندنا راو |

 بانک ( طاعسلا ( رد راذوخأم ندنساتعم روک ذم طس هایلاب رلن وي ردذفان و هلهس

 مهفص یا موقلا طاس لخد لاش رونید ید هروباط روند هیزیدو هرص هدننزو |

 یا یداولا طاس ذخا لاق روتلوا قالطا هنن یساهتنم لبا ردص یداولا طاععو ۱

 یدازوا نوزوا هه رفص ماعطلا طاعسو هلندتعض رولک طمس یعجب هاهتنمو هردص نیبام |
 هحاسم هلكمللا ریسشت هلئرابع هيلع دعام فلوم روئلوا قالطا هماعط شلزید |

 هنسنرب هدننزولعفت ( طعسلا ) دحاو مظن یلعیآ دحاو طاعس ىلع مه لاقب و ردشملتا
 ( طاطععسالا ) قلعناذا هب ؟یفلا طعست لاقي ردهنسانعم قلاق یلیصآ بوشالیا هثشرب

 عطس اذا جاجحلا طعسالاش ردهنسانعم قحنآ هباوه بورابق ژوت هدننزو رارطیسا |
 كب رکذو ابضغ "النما اذا لحرلا طععتا لات ردهتسانعم قلوا بضغرب هسکر و |

 هدننزو روفصع ( طوهعت ) طظعناولهغنااذارک ذلا طلاق ردهنسانعم كمك هماوق |
 عونر هلیوکسكنونویصفكنيس ( طنسلا ) ردپسا هریبک دی رقرب هدنسبیغ رصم لن
 هشيم رولوا ندنآ یوظوا ككرتصم رولوا تنا هدنراید مم فردها طرف رک |
 ردیدآ د رفر هدماش طنسو رارد یباغآ طنص یرلمدآ كرت هداروا ردندنحاعآ |

 ردهن رق یکیا هدرصم هدنزو هرمت ةطنس ردعوضوم هلش رعت فرح لوق ىل ۱
 رونیدهنب ربقانب وا نالوا هدرب ینیدشواق كن هسگلیب هللا لا هب رسک ك نیس ( طنسلا ) ۱

 ( یطوتسلاو ) هدننزوروبص ( طونسلا ) دعاسلاوفکلانیبلصفلایاهطتسسکل اقب |[
 شما اقص ج هدنن زو باتک ( طانسلاو ) هدننزو بارع ( طانسلاو ) هدننزویویه | |
 هني دح كلهسوک نکل بولوا هجزآ لافص لوق یلع یک رلاغآ قآ رونید ههسوک |



 ۱ اد
 سم نرو رس maman نیمی روم سس

 هدنس ی روند د هنشل وا ر و ر حراش روند ۱

 یا طیعسو طعس لحر لاقش روند همدا هقف و لاح يک طع طیعو یدنلوا رکذ

 رونيدەرلهلغوطو هرلدیمرک شلوا فتسا بولوغب هرزوا یر یربو لاا فیفخ :
 بولوا تاق كلاب هلکملکید ندن ایتخس تاق رب نوت هکر ونبد هشناق قایا لوشو

 توکش یندو هدننزو لیعفت ( طیعلا ) یک طاسا هبلوا یساعو یسهچراب الصا ]
 یمهلوقءهلاوح دوخای ولخروب همدآریو تکساذا لحرلا طعم لاقب رد هنسانعم كلتا
 کرو هلسرا اذا هم رغ طمس لاق رد هتسانعم قماللو یهسک یکح هیم هديا در

 طوعا ىلع هقلع اذا ءيثلا طمس لاقي رد هنسانعم قص هنسن هرل-ثباق یک یغاب
 ( طاعالا ) اطعم ضئأذا رعاشلا طمس لاق ردهتسانعم كليو یعش طعسمو

 تكس اذا لحرلا طعسا لاقت رد هنسانعم كايا توکس یخدو هلل رسک كن همه |

 وهوؤلؤلنم طم“ هعم لاقب روند هبهتشر شلزید یزید هلرسک كنيس ( طعسلا )
 نوزواندهدالف یرلکدید قاغوب هکرونبد هفلجادرکو هبهدالف هئوکریو مظنلا طبخ |
 ههرزلوشو ةقنخلانم لوطا ةدالقیا طعس اهيلعوتأح لاق رد طوع“ یعج رولوا "
 رونیدهنغاب یکرتو هلوا شععآ هنسپ رغص كنآ ینآ هسک نالوا یراوس هکر وند ۱
 قوم لوق ىلع هبهماج تاق كلايزس راتسآ یصا نانلوا ریبعت هداسو هنسانعم كارتف ۱

 هسابل نیروک ندنشلآ هلغلوا هجا كب بوت ی هدنتسوا دوخاب هننالوا ندنکلیپا |

 بحاصو ریز "تیاغبو ءلالاچ فیفخ یعسج هک روند هنهسک لولش طعو رونید .
 طم لحر لاقش روند هدایص نالوا ا روک ذم فصو لوقىلع هلوا اهدو تنطف

 موقهعحنصب یدازوا نوزوا یک هدالق لعرلا طعسو كلذک دایصلاوا فیفخ هادیا

 یکه دشابو ردیعسا یرلردب كل نیرلترضح لیبحرمش ندیاصعا طعسو رونید هنینغی

 طعم لسرا لاق روند هنیرلج وا ناقراص هرزوا رازوماو هرزوا سکوک كفيراص |
 موف رب نداراصن ( طعسلاون ) نیفنکلاو ردصلایلع اهنم لضفاام وهو هتماع |

 ندک و هلي كنيس ( طعسلا ) ردندنرا هینک برع ( طعسلاوما ) رد هفئاطو ۱

 فتسا هنبرزوا یرب یرب یخدوب هدننزو ربیز (طیعسلا ) روند هو هنوکرب جوسنم
 هلئیت ( طعسلا ) ردیعما لجررپ طیو روید هرل هلغوطو هراديمرك شلوا |

 طعم هقا لاقب روند هب هقا شمالصاب افغو غاد الصا هلیحصف كن همه ( طاسالاو )
 هکر وند هنیاق قایا نایلوا یماعو یسهجرات بولوا تاق كلایو ةعسالب یا طاعساو
 ةعقرالىا طاعساو طر و طمس لەنلاق ردندنلببق راشعا همر رئوو روادید طیعم

 لا روند هننوط قايا نالوا ندناقر كلذك هيف ةعقرال دحاو قاطنم یی اهبف |

 هدننز مظعم ( طعا ) ادحاو قاط نوکتنآ وهو ةوشح ریغیا طاعسا لیوارمس

 بولوا بک ندناسا جاقر یدنبره هک روند هرعش لوش هدنحالطصا | رغش

 ار عوج
۳ 
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 E رب و 1 كناق نا مدلا 0 رولوا رک ذم هلا رابتعا ۱
 | هنوطس تدشو هنغل زواپ كئبش رهو هفیب نمیا مدلا ناطاس نم نالف لا |

 سدق میهاربا نبا ناطاسو هتدش یا ءاتشلا ناطاس لاقب رونلوا قالطا قالطا |
 روندهقوا نالوا نوزواو هجا هلئرسک كنيس ( ةطاسلا ( ردندنس اهقف كشرمش |

 هکر وند هول لوشو هلل رسک كنيس رولک طالسو هدننزو بنع رولک طلس یمچ |
 هطلس نمکیدید هنلبش الاح هلوا شاردلوط یسهلوقم قنبقو نامعو قلتوا هنا |

 ةطلس هل طسب لاش رولباب هنثلا كشودو دعق» رلرد هطلش رابرع هک ردیف رح

 ٠ كرلکعا نانلوا رییعتهدرکو جامل زاب( طئالسلا )نینلاو شيشحلاهبف لعج بوثلاوهو

 ردلوعغمےما ردهنسانعم کو رھق هکر دندنسانعم ظولس( طولسملا )رونید هنب راک وی

 لح ر لاق رونلواقالطا ةبخلاط واسم همدآ فیغخ یلاقص هلتیسانم وب ردکع در وه غمو ب ولغم

 eh نانسارونید هنب رلشیدرتخا( طملاسلا)نينص راعلا فیفخ یا ةبحللا ط واسم

 تلفت هسا ااد هک ردهتسانعم طاس, هلک تنیس ( طرطلسلا )ردیدرقم طالسم
 طلسیا طیطاسلح رلاق روند هسک ولن راق وب لوقیلع رونیدهیسکنادنا کو

 فتك ( طلسلا ) ردیدآ عنصومرپ هدماش هدننزو طلخ ( طاسلا ) نطبلا يظعلاوا |

 یعجب هلوا زود بویلوا یکسموئو یبیرعوب هدنطسو هکرونبد هلرټ لوش هدننزو
 لیعفت ( طیلستلا ) هطسو ىف ءوتنالیا طاس لصن لاق هلرممک كنيس رد طالس

 قلق ىل وتسمو بلاغ هل ردقو رهق قالطا هرزوا رخآ ی هسک ر هدننزو
 ( طايع ) ةردقلاو رهقلا قالطاب هيلع هبلغاذا هيلع هطاس لاق رد هنس انعم

 رب کا هدقشمد ردیدآ هدلبرب هدنر انک تارف بن هدننزو ناب رط هلی كئبس
 یتشمدلا ىلسلا يع ندم نب ىلع ےس اقلاوبا جش نالوا ندنیئدحم مظ اعاو ءاسؤر

 ردن وف دم هدنآ الاحوردیغقو لآ هبطاسیم هاقناخ هدقشمد ردنداروا یطاسعسا
 سرلا طرعسم لجز لاقب روند همدآ ولشاب و وس هدننزو جرح دم ( طرعا )

 ىب یزوقو یغالغوا شهلزغوب هلیئوکس كيمو یصف كنيس ( طعسلا ) هلوطمىا ۱
 یددا طم لاقت رد هنسانعم قمل و جن وب تب ویلشخ هدوص یسا نوعا كجا نابرب |

 قموق هصآ هنسنرو راحلا ءاطاب هفوص فتن اذا یناشلاو لوالا بابلا نم اطس |

 طعم لاق رد هنسانعم كم هلب یتس هلوفء قاعو هقلعاذا هط لاقب رد هنس انعم ||

 قلوا لئاز یوالح هرزوا قءادزو یمعط زونه كد وسو اه دحا اذا نیکسلا |

 ریغتب ملو هلوالح تبهذاذا نیللا طمس لاق رد هنس انعم قلشب هفلزوب زونهلوت یلع ||
 تکساذا لحرلا طس لاش رد هنس انعم كالا توکسو هریغت لوا وهوا همعط |

 لاحلا فیفخ یا طم لح ر لاش یک طی رونید هم دآ هقف وب لاح طسو

Eanه یزوفو هه راهوا قم هلوا نایب شفلوب ی ون هلفغلشح هد وص یما (  

 سس ر بس
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 باصس ( طاقسلاو ) هدننزو دادش ( طاقسلا ) یدنلواقالطا نوعغیدلوا یغاشا

 | رتبا هر ندنس هسکا بوح ېب هنسن یقیدروا هکرونلوا قالطا هملق لوش هدننزو
 ۱ ۱ فیس لاق هلوا ررآ بولاو ردق هندو هنس ER "یلش نالیروا لوق ىلع هلوا

 ] عطقوا ضرالا ىلازوجي تح اهعطقیو ةبيرضلا ءارونم طقسب ناک اذا طاقسو طاقس

 | هدلیرب هدناع رع لحاس هدننزو دعقم ( طقسم ) اهدعبام ىلا لصیو ةيرضلا

 | جابت هللا هرصبو ردیعسا كن اضقرب لقشم ییارق هجن هدنلح اس ززح رصو ردیدآ
 | ردیدآهدلیرب هدنس هکلوا مور هدننژو نوطالفا ( نوطالقس ) ردیدآ یداورب هدنن

 | هکر دبف دارمو هدننزو ط الج” ( طالقسلا ) رد وسنم اکا هی وط القس بایت
 | هدننزو ريما ( طیلسلاو ) هلن وکس كمالو يصف كس ( طاسلا ) یدنلوا رکذ |

 | لیوط یا طیلسو طلس هناسل لاق رونلوا قالطا هناسل ندبا هدرزآ یسا بولق

 | هک رونلوا قالطا هپسک ندبا هدیجعر یمان هلبا رازوس ازسانودب یني نوزوا لدو |

aer, a 

 | نوتیزطیلسو ناسللا ليوطلا ىا طيلسو طاس لحر لاقب رونلوا ریبعت زارد نابز
 | هنالص هدرناسل یک ناغل ریش روید رونبد هغای نالیقص ندنابوبحو رونید هنغای

 | جف ردشفلوا قالطا نوچغیدلوا لومعم هلا غاي ردیف رحم هطیلس نه راکدتیا ریبعت
 | لاشردهیمذهدنا وسنو هصدم هدلاجر فصووب و رونلوا قالطا همدآ ناسللا یرحو
 | هئبش ديدحوزبت اقلطءطيلسو ناسللا ةددطایا ةطباس اما و میعف یاطباس لحر

 | كنب رد هلیبقرو ردیعا كاحررو دیدح یا طیلس یش لاش رونلوا قالطا

 | ربفز لد هلثت ربك ( ةناطلسلاو ) هلاصف ( ةن اطاسلاو ةطبلسلا ) ردیعسا

 ةديدلا یا هناطلسو ةناطاسو ةطبلس أما لاش روند هت روع رازالدو نابزدب

 | نابزدب هسکر هدننزو دوعق ( طولسلاو ) هدننزو هناعث ( ةط اللا ) ناسللا

 اطولسو ةط الس طلسو ةأرملاو لجرلا طلس لاقب رد هنس انعم قلوا رازالدو

 | ناهربو تجح هدننزو ناهرب ( ناطلسلا ) اطیلسناک اذا مبارلاو سماا بابلانم

 | بلغتو رهق لصالاق هکربد حراش ةجحیا ناطلس هل لاقب رد هنس انعم لیلدو
 | قالطا هنن وطسو تردق كهاش دابو ریفلعمح هدانعءو هلغلوا ردص۰ هنس انعم

 ةیطحم ةردف ىا یظع ناطلس كلل لاش رد اج یعط كمال هلع ااو رونلوا

 | نالوا هنسانعم تیزلا نهد ارز ردم هدانعهوب رونلوا قالطا ههاش داو یلاوو

 هاش داب یک یی دنلوا هءاضتسا هلیس هلعش كروب نم نهد ردیعج كنلنفل طبلس

 قالطا هلمشسانم كلبا رونم کل ام ةزوح هما و طمضصو لدع ؟هلعش ید یلاوو ۱

 یتسانعم لحر اضع و ردو فأ تلسو ردنوخأم ندنسانعم تعح د وحاپ ی دنلوا

 رابتعا
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 ,ةطقاسو سانلا طقسوه لاق ىك طفاس رونلوا قالطا هبسک رابتعا یو هبامورف | |
 هنس هبحارب كفح الاو كرداج هلرسك كنيس ( طقسلا ) مناتف رایخ نمدمیالیا ۱

 رونلوا قالطا هنبدانف كشوقو هتیحانیا هابا طقس ىلع دعق لاقب روئلوا. قالطا

 هنب رلکتاو هنب رلحوا هدولب باصسلا طقسو هیحانصیا هطقسب راطلا قفخ لاق
 هر اصلا تحرا لاق رول روک یک "شعشود هر بوقراص ندقفا هک روئلوا قالطا 1

 ك-دوق حدو هدننزو باتک ( طافسلا ) اهلیذو اديه ینعب اهفرط یا اهطقس

 هد انکو مالکو هدناسحو نوعغیدلوا لوزنو طوقسرادم رونلوا قالطا هنمداتق

 هرخا لع ندلحرو رڪ ذیساک یک طقس رولوا یالطا هباطخو هلزنالوا عقاو

 روئلوا ق الطا هنغ روق امرخ نالیک ود ندح اغآو روند هیامرخ نالب رونک
 دوخای ردعج ندنظفل طقت هدنو لوق ىلع هنس انعم هلزو هرثع روند هکج روسو
 امهوا ةطقس عجب یهوا ةلزو ةرثع ىا طاقس هنم عقو لاش رد هب انعمرب یسیکیا

 نانلوا طاقسا ند هنسن رب هلنیتعف ( طقسلا ) ةطقسو طافس هنم عقو لاقبف ینعع
 یعفنمو ريح الصا بویم ار هشيارو هنم طقسا امیا هطقس وه لاقش روند هّئبش

 وهو هيف ربخالیا طقسوه لاقي رد طاقسا یعجب روئلوا قالطا هب هنسن نايم وا

 هنفعلا كعاتمو ةحألاىإ طقسلا اذهام لاقب روند هغلبا وسرو سالا طاقسانم
 هدب ات کو مالک و هداس> و هتیدریا عانلا طقس عش وه لاش روید هنب رتکو

 طاقسو طقس هباتکو همالک و هناسحیف لاق روئلوا قالطا هاطخو هلز نالوا عقاو

 عانم رتکو ونوک اماد هدننزو رع( یطقسلاو ) هدننزو دادش( طاقسلا ) اطخیا
 طقسلا عيب ىا یطقسو طاقسوه لاق رونلوا ریبعت یصطسا هکر وئید هبسک یجاص

 هک رونبد هثبش نلیکود بوشود ندهنسنرب هلبعع كرلنيس ( طاقسلاو ةطاقسلا )
 ( طبعا ( ىس نم طعم امیا طاعسلاو هطافسلا طقتلبلاش روئلوا ريبعت ینوکود

 لحر لاش رونلوا قالطا همدآ لقعلا صقا هل اه ( ةلبيفسلاو ) هدننزو ريما

 یهلوقم ییدو هوغاربقو هولط ناغایندکوک طیقسو لقعلاصقایا ةطیقسو طیقس
 دیلخاو دربلایا طیقسلا نم ةضیبم ضرالا تما لاش رونلوا قالطا ءراتوطر |
 ذك اب ناطر ها هکر درز لشن ( طقستلا ) اهیلع یدنلانم طقسامو ا

 هک رد هنس اعم قلا توت روی هل یر نالیا مت فو هنئوط

 طقسبنا هجلاع اذا ان الف طقست لاق رونلوا رببعت كمروش ودو ققوط یکسکا

 هتسح یربخ رو رد هبرپسفت فرح اف هداروب هدنعاع حوسوا بذکیوا یطخف 
 البلقف البلق هذخا اذا ربا طقست لاق رد ةنسانعم كليا ذخا اثیشف ايش هتسح
 ندهمابنو زاسح نوا كمرتوک بولآ امرخ هدنحالطصا زاجح لها ( طقاوسلا )

 وسوسه تب ی تکخ سست یسسسز ساک ید سس تسو

 |یسسس
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 E سم بسم aero جرج . ۳ و یو

 روئلوا قالطا هنیدانق كشوق رتاطلا دو رونید نی رب نلهجا یون
 وشالثم رونید هثثش نالوا ثعاب هکمروشود یهنسنر هدننزو هل ( هطقسلا ) |
 نم هل ةطقسم اذه هدرب كصید ردعاب هكمللا طاقسا ندنرظن كمان ینالف شيا ۱
 ۱ در کود هزار 5 لا قالا )ارم سانلا نیعا ,

 هدننزو هلعافم ( ةطقاسلا ) هطوقس عباتت اذا یشلا طقاست لاقب رد هنسانعم |
 لاقب رد هنسانعم كمروشود یب ردي وخاپ كمروشود هدننزو لادح ) طاقسلاو )

 كشوکو شاوب یمسق تآو هطاقسا عباتوا هطقسا اذا اطاقسو ةطفاسم هطقاس |
 اخرت سم ءاجاذا اطاقس ودعلا سرفلا طقاس لاعب ردلمعتسم هنسانعم كمعرکس |
 بطاخت نکراب وسا یالکرب ملکتم هکردلمعتسم هنس انعم كلبا هملاک» هب وانلابو |

 ردنرابع ندكملا عاعساو توکس میکنم بویلپ وس بطاح هدعب بودا توکس

 دحاولا  ثدحب ناب رخالا ىلع لكن م طةس اذا ثيدحلا ان الف نالف طقاس لاقي

 0 تاک رح كندس ( طقسلا ) تك الات تدع تکس اذاف رخ الا تر ۱
 طقسو مات ریغل دلولاوهو اتیم اطقس تقلا لاق روید هکوشتود نالوا مامان" ی

 یرلق امقج كرایودب رونبد هرامشغف نشود بوب ارج نکرافج قامقج 1 ۱
 رشود بو ارج هنغلارا مدقم ندرلوا یصسم یسقاح زونه هلفلوا ندح اغآ |

 ینرثک و هبلغ كفلموق میظع یک طقسم لمرلا طقسو رولوا ید ثنوم ردرک ذموو

 هطقسمو لم رلا طقس اذه لاش رونلوا قالطا هنر یی دلجا بولوب تیام
 لعف هک یدیا طق است یلصا هک هدننزو لقاتا ( طقاسا ) همطعم عطقنا ثیحیا

 ۳ هری ) طاقسال) ( عقو اذا *یشلا طقاسا لا رد هنس انعم یدشود ردیضام

 ناویح راسو نوتاخ#و هعقوا اذا هدب نم هطقسا لاق رد هنسانعم كمروشود هل رسک

 ماعریغل هتعض واذا هما طقسلا تطقسا لاقي رد هنسانعم كم روشود لوشود ماعان

 لوهحا ىلع هدیق طقسا لاقب روئلوا لامعتسا هدنعق وم هدیق طقس نانلوا رک ذو

 طقساام لاتش ردلمتسم هنسانعم كلبا اطخو هلز هدم الک و هدب ف طقس ییعع

 نالی ر دوخای اطخو هلزرب ند هسکرب مدآ رو اهبف ًاطخاام یا ةلکف طقساامو ةلک
 هنص وصخ كلا راهظا بیرقنر یرس ییدلبا راععا دوخای هنب رودص زوس

 طقسب ناییع هلاعادا انالف طقسا لاق ردلمهتسم هنسانعم قاابح بوشرود
 نروشود لوشود ماغا هدننزو نسح ( طقسلا ) هدنعاع حوسوا بذکیوا یطخحف

 رونید هئالوا ٍبداع كم روشد دلو مامان .( طاقسلا ۱ روند هناویحو هنواخ

 وغارق ناغاب ندکوکو هنس انعم مث رونلوا قالطا هراف هلیصف كنيس ( طقسلا )

 | نالوا دودعم ندن ایتف رابخ سانلا یو رونلوا قالطا هتءطر یس هوقم دم *
E YT . س 1 

 یوم

 هبامورف
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  لوهح رارد هدف طقساو هدب ف طقس هسلوا رداص اطخو هلز ندهسکر و اول ||
 | اذا هدب یف طقس لاقي كلذک ٌاطخاو لزاذا هدب ق طقساو هدف طقس لاقب هلبس هش | ۲

 | رز هک نالوا ریضمو مدانو هیطخم کرد حراش ریصتاذا و طقس لاو ما
 ۱ لامعتسا هدهروب نم تلاح هلغلوا یرللعف قمردشوغوا یرللاو قابق هرزوا یرللا

 . لزا یسهع رک تبآ [ مهیدبا ف طقسالو ] عقاو هدع رک مظن ینرابعوو ردششلوا

 ۱ یرشحزو لک لوهح هلغلوا مزال طقس ارب ز ردشمالیا عاعسا هسکر ردق هه وا

 | بودیا ریسفت هلرترابع لجعلا ةدابع ىلع مهترسحو مهمدن دتشا الو ی هموقره تبآ

 | مع هسک نالوا دتشم یئرمبحو مدن ارز ردشلیا دع ندهبانک باب یروب نم مالکو |
 | سپ رولوا اهبف طوقسم ید هلتهجو نیفلوا ندنناش قمرمضا ىلا یشان ندهسانو | |

 | بونلوا فذح لعاف هدعب پولوا مهیدبا ف مهموق طقس لصالا ق روب نع تیک ر

 او طوقس ردشاوا دنسم هتک مهیدبا ىف ىلعف طقس هلغغلق لوعفلل یتیم لعفو

 | ندبانکباپ هلفلوا نکع هدارا یتنفیقحو بولوا ندمدان.مژاول ردنرابع نددب ضع
 ضعلا عفو هروک اک | هکردشلنا تأرق هلیسهش لعاغال یتبم عقیعسلاواو ردشلوا

 مهیدیا ف مدنلا طقس جاجزو ردشلوا ندهبانک باب هنب هلغلوا هدنکبس مهیدبا یف

 ارب ز ردشلف ندهیلبع ةراعتسا هلکلیا ریسفن هلینرابع مهسفناو مهب ولف یف یا

  كنهنسن نالوا دوحوم هدد هدقفصو روهظ یلاح تمادن نالوا هریو سفت
 هدنسهدامدب فلومو ردشغلوا ریبعت هليا طوقس ندنا هرکسندقدنلوا هشت هنتلاح
 قمردشوغوا لا هسک نالوا ریعمو مدان ار ز ردا ریسقت هد هلتمادن یدب
 قعروط نوزرحو لولم بوایط هنسهکح یلاو قمرصا یلاو قغابق هرزوا یرللاو
 قرلوا دم هلیبع یبا ناو یدنلوا لامعتسا هدهروب نم تناح هلغلوا یلاعفا یک

 یدبف تطقس ندنفرط ملکتم روک ذم بیکرتو ردشلبا تارق هاو طقسا
 هدلغ ارصم * ید ین اهنم تطقس ةوشنو * وبشا هکهتنروتلوا دارا هدتاونع |

 یق طقس ريم الب اضعب نوحا هلئفاحم ندریثکر بیغت یروب نم لثمو ردشلوا دراو ||
 رونلوا اقا هلي رلتاونع كدب ف تطقس هبطاختو رونلوا داربا هدهلیناوئع ید

 (طوقسلاو طفاسلا ) رارونلوا ظفلت امولعمو الوهج هرزوا روکذم هجو رانوب و |[
 یو هامورفو یند نایلوا دودعم ندنایتف رایخ طقاسو ردرلفصو هدشزو روبص |

 حراش نایتفلارایخ یف دعیال ناک اذا طقاس لحر لاقپ رونلوا قالطا هیسکرابتعا
 شلوا دازآ طقالو یمهلوک كطقام طقاس رلربد طقال نب طقام نب طقاسراب صع هکربد |
 طقاس نالف لاقی رونلوا قالطا هینک ندارخات اد ندسات طقاس: روز 6
 مسا هدننزو لزنم ( طقسلاو ) هدننزو دعقم ( طقسلا ) سانلا نص رخأتم یا |
 قالطا هرب یی دلیا دلوت كمدآرب ( سرلا طقسم ) رونید ةر كعشود ردرلن اکم |

 SNRs مس وه
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 هبا رخ هدننزو لیعفت ( طیغستلا ( روند هلویو هغوبق نالوا هرزوا یسیرد كغلابو ۱

 ( طیقسلا ) هگطالو هحلصا اذا هموح طقس لاش ردهنسانعم قهراکوا ىضوح |
 طلاق طیفس لحر لاق روند جا تنبطا هزک اب و رکو یک هدنزو رھا |

 هلکشد هبسمک نایلوا قیثیحو ردق السا ساشلا نيبو هیامورفو ى“ سفنلا |
 ندنحاغآ نكيا لشي زونهو هلردقال لذن یا طیفس لحر لاش رولوا نددادضا

 درغاوح مدآرب هدنن زو ههافس ( ةطافسلا ) رونید هنغروق امرخ نالیکود
 سماخابابلانم ةطاقس لحرلا طفس لاقب ردهنسانعم قلوا تنبطو سفن هزمك اب و

 كنعسفنلا طفسا امو سفنلا طیفسوه لاقب و ةطیفس هسفن لاقب و اطیفس نا اذا |
 عاتم رونید هنسابشا وا هدشنزو همام ( ةطافسلا ) ردبحت لعفو و اهبیطا ام یا |

 قرهلوا فاضم هينا تاک هلئوکس تكنافو یصف كنيس ( طقس ) هنسانعم تببلا
 طقسورودقلا طقسو ءافرعلا طفسو یبرحیا طفس هلجزا ردب رلسا رله رق هخن

 طیلس طقسو بار ىا طقسووریلا طغسو نيالا طعس و "انا طف وقبرز طغسوببرلا |
 طقسوایهن طقسوةراذا طغسونیشر طغسومودیم طفسوناشالق طغسو هشاد رک طفسو
 ( طافتسالا ) رده رق ید نوا یعوجم هکردهب رقرب هدنسهکذوا رصم یاهلا
 اذا *یثلا طفتسا لاقي ردهنسانعم كما ةلچ یهنسن نالوا هدباق هدنزو لاعتفا
 لحر لاقي رونید هبهنسن شابای هدننلیه تبس هدننزو مظعم ( طفسلا ) هفتشا

 هلیصفو یرسسک كنافویربنک كنه مه ( طنفالا ) طفسلاک هسأر یا سأرلا طقسسم

 لع یک ثلثم هلوا شالوا ج نم بیط شعب اک | هکرونید هنس هريش مزوا لوش

 ینرثکا كنار لپ وک ارب ز رونید هنفطلا كب كنهداب دوخای ردعونرب نده رشا لوق

 یاصو یروط یزوک هنروط هلکمجا بوروص ینعی طفست ینرلنلوا ظیاغ یتعی
 بیط هکردذوخأم ندنظفل طیفس لوقلع ردقح هلواو طنغسا هکرولاق ینالوا
 وهو طنفسالا هاقس لاق ردیمور ىظغل طنفسا هکرید حراش ردهنسانعم سفنلا
 هدننزودوعق ( طوفسلا ) رجلا یلعاوا ةب رشالا نم برضوا بنعلاريصء نم بیطاا

 اطقسمو اطوقس “ىلا طقس لا رد هنسانعم كعشود هدننزو باطء ( طقسلاو )
 لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمللا جورخ ندننراق سانا دلو عقو اذا لوالا بابلا نم
 هکربدحراش ردلکد راج كد دل ولا عقو هدن وی و جرحاذا هما نطبنم دا ولا طیب

 هسرغوط یردرکاو رونید دلولا طقس هدقدغوط ولوا دلو هکیدید یرشحز
 اذارحلا طقس لاقي ردلمعتسم هنسانعم قعصب ینرارح كناوهو رونید دلولا عفو

 لوقت رولوا نددادنما هلغلوا لمعتسم هنسانعم قلوا نك اس اوهرحو لزئو لبقا

 طقسلاش ردامعتسم هسانعم تكلئا اطخ هدئمالک هکر و ملقا اذا انع را طقس

 اذا ىلا موقلا طقس لوقت ردلمهتسم هنهانعم قغوف هلحر و اطخا اذا همالک ىف
 س

| 
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 ا قلوا فیفخو زا لبق هدهدوک هدننزو جرحدن ( طمرستلا ) ردیدآ هدلب

 ( طمرسلاو ) هدننزو رب ونص ( طمورسلا ) فخو لفادا هرعش طمرست لاق |

 | هدننزو ج رحدم ( طمرسلاو ) هدننزو طبالع ( طمارسلاو ) هدننزو رفعح |
  طمورسو رونید هبهود كکرا ولع رک نوزوآ هدننزو لیبجز ( طیطمرسلاو )
 4 هلوقم سالپ و ےاک لوش اقلطهو رونید هنسی رد نوبق یرلقدراص یولط بارش
 راکتسو ملاظ هلنیتع ( ططسلا ) هلوا رولي راص هنسنرب اكا هک روند هنس
 , همدآ نوزوا یرلقایا ( طسالا ) نورتاج ةلظ یا ططس مه لاقب رونید هرلهسک
 | كنيعو یعف كنيس ( طعسلا ) نيلحرلا لي وطلا یا طسا لحر لاش رونید
 نم اطعس ءاودلا هطعس لاق رد هنسانعم كمردکح اود هننور كمدآ رب هل وکس

 ۱ لاقت ردهم *انن هدننزو هدعق ( ةطعسلا ) هفنا ىف هلخدا اذا لوالاو ثلاثلا بابلا

 ۱ هر انب رد هنسانعم طعس هلي رسك كنهنمه(( طاعسالا ) ةدحاو ةطعس هطعس
 | رو هفنا ىف هلخدا اذا ةدحاو ةطاعساو اطاعسا هايا ءاودلا طعسا لاقب رد هطاعسا
 | هنس انعم كلا ناعماو هغلابم هليا رارکتو تقد هدیهفنو میلعت یبهنسنرب همدآ

 ۱ قمجاس قارزم هننورب كنهسکر و هماهفا ف غلاباذا الع هطسا لاق ردلمعتسم
 . لاعتفا ( طاعتسالا ) هقنا ق هب هنعط اذا خرلا هطعسا لاق ردلمعتسم هنسانعم
 (طوعسلا ) طعتساف ءاودلا هطعسا لاق رد هنتسانعم تیکج اود هنور هدننزو
  یذلا ءاودلاوهو طوعسلاب كيلع لوقت روند هباود كځکچ هنورب هدننزو روبص
 الاجسپ [ هطعتساو ءادلا برش مالسلا هيلع هنا ] ثيدحلا فو حراشلا لاف طعتسي

 قح هدرابف نورب هليا راکنا ینفیدلوا صخرمع هلغلوا طوعس هیغلا رمیدکح هنورب
 لوش هدښزو ربنم ( طعسلاو ) هلیعع كنبع و كيم ( طعسلا ) ردلکد ند هدام

 نزو رارکود هنورب هلکنآ بوبق ینوا نور اکا هکرونید هفرظ یرلکدید ینوخ
 طعسلاو طعسلا ف *اودلا لعحا لوقت ردندرداون هکردندتلآ مسا نالک هل لوا
 هنسوط روط بارش هدننزو ریما ( طیعسلا ) فنالا یف هنم بصیو هبف لعجاموهو

 نوسلوا كنهلوقلواو كرجنو رونید ههحار شوخو هنسانعم را یدرد رونید
 . یاغآ نوقروس هکرونید هنحاغآ نابو روند هنسهبیط ٌهحصار كئیشره لوق ىلع
 لدرخو ردفورعم نابلا نهد رونید ید هننهد كنآو راررفچ یتنهد رونلوا ریبعت
 هدنن زو بارع ) طاعلا ( روند هنندشو هنکلزبت كنهعارو روند ید هننهد

  ةرح یا طاعسو طیعس اه را لاقب رونبد هتدشو هنکلزت كنهصار دو
 أ لاق ردهنسانعم كمکچ هنسب رجا بویلقوقیلوب تنهقا هود ( طاعستسالا ) ءاکذو |

 ` دوخايهلاوج هلیعف كنافو كنيس( طقسلا )هفنا ىف لخدفهقانلا ل ورانا لا مما ۱
 1 ردظ افسايعجج ردبف رح طقس تبسو رد رلکدن دتدبسو هلس هدیک رب زرده نی هیلش هب هفق 3

 )) تلا
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 دودع و ففخم و موعصم و یند هدننزو ینیلخو هد هل رابع طیرش و ظیربس ا
 (ناطرس)ردیور هدهلترابعنابل ءاضقلا و هدهل رەب هاطیرض و هاطیرس قروا

 | رب كنعروب هکایوک هلکیروب ناب ناب ردیسا كروناج نانلوا ریبعت میکنی هلنیتعف

 | یجکنوص ولتط هکردیربن ناطرس یر رولوا عون یا لوا و ردشو ینفرط
 ینلاقثم بودیا قارحا هجلوا لوک هرحما باق زسیالق رب ردریثک یتعفنم راربد
 | بلکی رش هرکصندکدلیا طلخ هللا هنایطنچ ینزو فصن دوخای بارش دوخای وص
 | التبم هبغ یاج ینزوکو ردعفنلا یظع نوجا عفد ینتیس هیسک شمرما هناوبد

 ییسقرب و رددیفم قیلعت هحاغآ نلیکودیسهویم بسالب یتغایا و عفان قلعت هنالوا

 رجح هدقدقح ندایرد یر ردیسق یکیا رلرد یجکنی کد هکرد یرح ناطرس

 رولوا قا تیاغب یعسقرب وا رلردبا لاخدا هتاقوغس و هرلهمرمس یتقورحم رولوا
 رولوا ضراع هنند كناسناو ردعبار جر هکردیسا كحرب رب هدکلف ناطرس و

 بودی روهظ هلبرغآ هدننیه كچوک ندنآو يک مداب ادتبا هکردیسا شیش رب
 روهط ]زی قتمارف و یرق هیبش هن رلقایا مت هدیرزوا بویوب كرهديک

 *ابطا ردادوس یرتحم یبس زاوا ديما قلقوح هدنسلوا عفدنمو بولاغاص ردبا

 كراوط هکرونبد هنتلع هحارس ناطرس و راردبا را نوا قمالوا هدایز نامه

 هت آ هدنود و كرکوب تیاغب و رردنود یتغنرط هلغغروق بولوا ادب هدنس هچکلیب
 همدآ نادو وب كوي یهمقلو یرمنا دیدشلایا ناطرنس سرف لاقب روئلوا قالطا

 ید و هلرسک كنيس ( طیطرسلا ) مقللا ےظعلا یا ناطرس لحجر لاقب روند
 کوب كب یخد وب هدننزو .درص ( طرسلا ) روند همدآ نادوب یربا یربا یبهقل

 لوقیع هلوب اقلط» هلبرممک كنيس ( طارسلا ) رونبد همدآنادو ویب ییهمقلو هنآ
 بئاغ كنهبقل هدرغآ کلاس كلوب لوا روئلوا ریبعت هارهاش هکروند هلو قحآ
 یا میقثسم طارس یف برض لاقب یدنلوا قالطا هلکټک بولوا بئاغ یک ینیدلوا

 بولوا هلفتسم تغل هرزوا روک ذم هحو طارس هچرک حفاو لیبس وا ق قی نطق ۱

 هلغلوا هاشم هنفرح ءاط داص هدنتفابطا ارز ردالعا ناکا طازم هللا داص نکل

 هللا هصحم یازو رد هلدبم ندنیس داص سپ ردلصا طارس هلیا نیسو ريج جا

Ru( طارطرسلا ) یدنلوا مسر هدنسهدام هکهتن رداطخ یلوق كراتید رداطخ  

 نوچغیدلوا علبكباچ رونبدههذولاب هدننزو ریز ( طی رسلاو )هلنفتصفو هلنیمسک
 هدننزو *الئر ( ءاطی رسلا ) اذولاف ىا اطيب رسو اطارط رس انمعطا لوقت

 هدنن ز وه رم هه ( ةطرسلا ) ردیشآ جالو ولردرب هببش هاب روح یرلکدید هر نخ |

 (هطسقرس) طارتسالا ع رس یا ةطرس لجر لاقب رونید همدآ نادوب كياچ یبهبقل ۱
 ۲ هدنسیحا ون مزراوخو ردیدآ ی یسدن هلبعص كناقو یصف كنارو كنبس | ۱
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 هدنسلراط بونجوک یغاشا ندیرقوب هلبببس قمالوا دونشوخ بویغکب ییهنسن |
 روك ذم هحو هلنبتعف ( طخسو ) ردصخا ندنموهفم كبسغ روئلوا لامعتسا |

 اقلطم و رد هنسانعم قلراط بونحوک هلیتهج قمالوا دونشوخ و یار هرزوا |
 ضرب اذا عبارلابابلانم اط هیلع طخس لاقب ردلمعتسم ید هدنسانعم قاراط

 هضرب ۸ اذا هطخس لاق رد هنسانعم طخ» هدننزو لعفت ) طلا ( بصق و ۱

 ههرکت اذا هطخلاقب ردهنسانعم كمروک شوخان بوینکب یبهنسن رب و بضغتف |
 | طخ: لاقب ردهنسانعم قلوا نونع ريغ بویسنزآ یبهیطع ییدربو كمدآ ر و |

 أ ما نایشوا دونشخ و دنسب ( طوخسلا ) اعقوم هنم عقب ۸ و هلقتسا اذا هءاطع |
 هللرمسک كنهزمه ( طاضتمالا ) هورکم یا طوخسم ما لاتش روند هلوبقما |

 هح رحدم ) هةطب رسما ( هیصع اذا هطخسا لاق رد هتسانعم ققلراط بوردنحوک

 | نواف هدامنزور هجر( ةر )زود هوازی و و
 | ترا اذا لوهمبلا هاب یلع ةفعطبلا تطبرس لاق ردهننانعم قلوا ویوسو هدر
 زد هنسانعم قوب هلئاعف ( ناطردلاو ) هدننزو طرش ( طرسلا ) الوط ةقيقد
 | (طازتسالا ) هعلتبا اذاعبارلاو لوالا بابلانم اناطرسو اطرس هطرسو هطرس لاق

 هطرتسا لاق ردهنسانعمقعوب هدرلنو هدننزو لعفت ( طرستلاو ) هدننزو لاعتفا
 هلنلوهسبوبعْلیا هدنرغوب ماعط هدننزو لاعفنا ( طارسنالا ) هعلتبا اذا هطرست و |

 (طرسسلا) الهسا ریس راس اذا هقلح ىف ماعطلا طرسنا لاش ردهنمانعم تک بوک
 رونید هغلت رغوب كجه ماعط هدرغو هدننزو لزم ( طرسلاو ) هدننزو دعقم

 | یا طاورس لحر لاقب رونید هیسک ناهنیا و لوکا هلبرسک كنيس ( طاورسلا )

 وب فلم هچرک رونید همدآ لوکا یخد وب هلرسک كنيس ( مطرسسلا ) لوک ا
 نیید رد ذوخأم ندنسهدام طرس هلیسهدایز كيم ابلاغ ردشلیا تن ید هدنناب ےم
 روند هیسک رونختو خیلب ولهقطان مط رس و ردشمللا عسر یند هدارو ینبم هلوق

 لاقنوب یند وب هدننزو یبارغ ( یطارسلا ) غیلب ملکتم یا مطرس لحر لاقب
 قالطا یر یطارس هآ هدنود و ثرکوب تیاغب هلتیسانم وب روند هبسک لوکا |

 هدیدش یا یرجلا یطارس سرف لاقب ردیا عالتبا یکرکس هک ایوک رونلوا
 بارغ روشید ید طارس هکهتن رونلوا قالطا هلق نیکسک تیاغب یطارس و

 ءار و یعط كنيس ( یطیرسلا ) عاطق یا طارسو یطارس فیس لا هدننزو |

 یطیرس ذخالا * لثلا هنم و ردعسا هک رونید هغوي هلرصق و ىح كنهددشم |
 هدکدلیا هبلاطم یحاص نيد بودیا علب ینید یغیدلآ ینعب « یطیرض ءاضقلا و |
 دی دشتو هدهلینا ونع طرف ءاضقلا و طد رس دخالاو ررو هطراج هل نغآ لدب هشد |



 سو

 : هدنساننا قلشو لوا یدبا رولاق شو هخیوا بویمارغوا هسک ر هتفه یا و

 یدا ردا تماجح بورقج هرشط یتسهدلاو نوجا قمالوا مالم هلیتممم تلاطب
 ۱ نیغلوا توق ةءاعق نوکر هلع وا مات ید نالوا تابح ٌةدام كنس هدلاو لر هدبک ۱

 طبس لاق و روند هنسهضراع اچ هدننزو ماظق ) طامس ( یدلوا لثم بربض ۱

 رهش ندهبمور روهش هدننزو بارع ) طاس ( جاذا لوعغملا ءان ىلع لحرلا

 ردفرصنم ریغ ویو ردفراعتم هلا همم نیش هکردیمسا كيا نالوا مدقم ندرزآ

 | قلوا برعم و ارهاظ رولوا فرصنم ريع هلتینکو هم رولوا ید فرصنم
 | رونید هکلیدنروپس هلیع كنيس ( ةطابسلا ) رولوا ندنهح و یفارصنا ردکرک

 | ریبز ( طیبسو ) هلیصف كناب ( طباس ) مینسانک یا موقلا ةطابس ىف لاب لاقب
 هدلب ر ندنلاعا سلبا هدشزو هدجا ( هیتسس ) ردندلاچر ءاعسا هدشزو
 رد هدنآ یرادفم كنبرلتضح مالسلا امیبلع و انس ىلع یو ایرکز هکردبدا

 | یرسک كيج و كنيس ( طالعسلا ) ردیعا كنيروناج ابرد هنوک رب ( طوباس )
 ۱ ششلوا مست ندکو یک لاش و روند کج ی رلکدد نیعای هل دشت كمال و

 ناتک لوق ىلع راردبا ونروا هرزوا یرلحد و» ناوت هکر وند هب هدرب هن وکر

 | ( طالعسلا ) رولوا هدنلکش مناخ یشقن هکروت.د هلان شقنم ولرود رب ندنزپ
 (" طعسلا ( ردیدآ كعچ وبشوخ هنوک رب و ردبدا عطوم رب هلیس هدایز نون

 | ( ةطاحسلاو ) هلي كنيس ( ةطاحلاو ) هلنوکس كنمامهم یاح و یصف كنيس

 | هلصت لاق رد هنسانعم قلزغوب كاج هدننزو بلطم ( طعلاو ) هلیعف كنيس

 | مرغوب هتسئربو اعبر هد اذا ثلاثلا بابلارم الیص-هو ةلباعمو ةطاحمو اط
 هبارشو هصغا اذا ائالف ماعطلا طح“ لاقب رد هنسانعم قماقبط یرغو بوروط

 ۱ هناس یغالغوا و ییزوق و ءان اب هو اذا تبارتشنا 2 ۳۳ تس لاق رد هنیاتعم قعاق وص

 | ( طصلا) هما عم هلسرا اذالصسلا طعتلاقب ردهنسانعم كمرويلاص هحملس هلیسانا

 قالطا هرغو رولوا ناکم مسا و یدن) وا 39 هکر دبیم ردصم هدننزو دعقم

 هدننزو لاغیق ( طاصس ) هقلح یا هطعسم یف یصشلا لثم هل تنک لوقت رونلوا

 ۱ | هدننم "یشلا طورحا لاقب ردهنسانعم كعثود هر بوشویس ندلا یک نواص هنس

 | بونلاصندر بويا قرهنوط هللا لا ندنمهلوقم ماط و جاغآ و طقسف صلما اذا

 هدي اهکسعال لزب یتح ابنع یلدن اذا اهریغو احا نع طحنا لاق ردهنسائعم كما

 هدد زو قنع ) طرفحسلا و ( نوک كن هر یاخ و r كلاس ) مولا (

 ینار هکردبلباقم اضر هدننزو دعقم ( ناو ) هدننزو لبح ( طخسلاو )
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 اهل تناک اذا طبس رجش لاق رونید هحاغا نالوا ناوارفو روک یلاد بولوارب کوکو
 قالطا همدا ولیو نوزوا هدننزو فتک ( طبسلا ) دحاو اهلصاو ةربثک ناصغا
 ناوارف رومضی هدننزو هحاعس ( ةطابسلا ) لیوط یا طبس لحر لاق رونلوا

 (طبسلا) عسنا و رک اذا سماخلا بابلا نم ةطابس رطلا حدس لاق ردهنسانعم قلوا 7

 رادم كنعورف روئلوا ريبعت نوروط هکرونبد هنیدل و دلو كمدا ر هل رسک كنيس

 روند هنس هلبسق دوم طہس و هدلو دلو یا هطبس وه لاش نوعبدلوا یدادتما

 ليما یب لئابق قصسا ینب طابسا رد هدنلزنم یسهلیبق كی: رد طاب سا یعچچ
 اطابس | هدارو 1 اعا اطابسا ةرمشع یتا مهانعطقو ] یلاعت هل وق هنم و رد هدنسهبام

 ةعقاو ةمالاو ةمالا ىلع عقاو وهف ربا نم ىنعي مالا نم ةما یا [ انیسح بحلق

 مامان یندلو نالوا هدننراق یمهلوقم نویق و هقا هدننزو لیعفت ( طیستل) هيلع
 رب ذی روص ید نیشسم و رهاظ یقلخ زوده لوقىلع رد هنسانعم كمر وشود

 ریغل اهدلو تقلا اذا ةعنلاو ةقانلا تطبس لاق ردهنساتعم كمروشود ن زسقل وا ۱

 هرزوا روک ذم هجو یتسبرواپ هدننزو ثدح ( طبسلا ) هقلخ نیبتسبنآ لیقوامام
 یثا ندوقروق هللرسک كنهرمه ( طابسالا ) رونید هنویق و دهقان نروشود

 ندنتدش هسکشاروا و اقرف تكس اذا لحرلا طبسا لاق ردهنسانعم كلتا توکس
 اب قصل اذا ضرالاب لحرلا طبسا لاق رد هنسانعم كلرس بونازوا بوشپاپ هرب
 یاغت ندصوصخ رب و ۶ اذا همون یف طبسا لاق ردهنسانعم قوب زوک و دنما و

 سالا نع طبسا لاق ردکمروئسوک قلنادا و كلرلتب هکردهنسانعم كلتا لهاجو |
 هکه لوش رد هنسانعم قغاب بوئازوا بوشود ندفلناونا و فعضو هنع ییاغت اذا |
 ( ةناطبسلا ) كري ناردش فعقوو طنا اذالجرلا طبسا لاقب هیلوارداق هقمادلخ |

 قالطا هد هنکشت نوشروق املاح یک هناطبز روند ar نغآ هلیصف كناب و كنيس

 A ا ییا هکر ونید هنیشنو هن هطوا یربک ولناوا لوش ٤ طاباسلا ( زو

 ردبذآ هدلپرب هد رپلا ها روان 3 قبرط اض .E نیب ةقيقس فو طاباسلا ف:

 هکردییرعم داباسالب ردیدآ عضوم رب شلبای نوجا ناورشون هدنسهکلوا نیادم وا
 هداروا هکر دلوقت« طابا ماجح نم عرفا و لئلا هنمو ردشلنا ا رام مان سالب | 3

 هننا رکی ناشحا بوداتماحح هد رقس یاننا هناورشون هعفد را یدا راو ماجحرپ

 1 هک دبا رولوا تقوو بودا ا هقنادررپ ی و دندو تقوا تق هرات

( 

 | هلغلواغراف ندنتنع بسکو راک ینبم هنفیدلوا یرب ندحایتحا و رقف هلغلوارهظم |
 اضتقا تماجح ندرکسع نایارعوا هنیرزوا هکیدید راضعب و یدلوا لثم برض |

۱ 
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 نماطعز هطعز لاقب رد هنسانعم قغو هلئوکس كنیعو ىحف كناز ( طعزلا )

 تاوص اذا راملا طعز لاقي رد هتسانعم قمرکا كشاو هقنخ اذا ثلاثلا بابلا
 ( طلزلا ) یو حیذیا طعاز توم لاق رونید همولوا نشیریا زت ( طعارلا ) "

 ینثلا بابلا نم اطلز لجرلا طلز لاقب رد هنسمانعم كعروپ كباچ هدننزو طلخ
OC EEREی - اد مود  

 هک غاي ندماعط یس هلوقم هدیصع دننزو هنیهح ( ةطبلزلا ) اعب ر ی ۲

 ةطقنلزلا) ردهدلومویورونید ههمقل ندنک بوک: هدرب ندزافو بولوا قصریس
 روید هن روع رودوو روند هنر کذ كمدآ ین هدننزو هبذذک هلی كمالو كنار ۱

 ماحزوترثک هل رسک كناز ( طنزلا ) ردقوب یربغ ندهلک ییاوب هدروک ذم نزوو
 بوشقص هدننزو لعافت ( طنازتلا ) ماحزلا یا طنزلا اذهام لاق رد هنسانعم
 ةحرحد ( ةطوهزلا ) اوجارت اذا موقلا طنارت لاق رد هنسانعم قلق هجام
 (طویهز) اهمظع اذا ةمقللا طوهزلاق ردهنسانعم قمردلاق كوب یبهمقل هدننزو

 هلا همجعم لاذ نالوا باوص دوخاب ردندا عموم رب هدننزو نویدک هل رسک كناز

 طساو هدننزو یراکس ( یطاوز ) ردعضومرب هدننزو بارغ ( طاوز ) ردقلوا |
 هفینح وبا مظعا ماما هدننزو یس ( یطوز ) ردیدآ هدلپ رب هدننیب هرصب هللا
 هدننزو لیعفت ( طب وزتلا ) ردپسا یرادج كنب رلترضح هنع ىلاعت هللا یر
 ( طب زلا ) ةعللا مظع اذا لجرلا طوز لاقب رد هنسسانعم قمردلاق كوب ییهمقل

 لجرلا طاز لاقب رد هنسانعم قمرقبح هدننزو بانک ( طایرلاو ) هدننزو طبخ
 لر هديا هطاعو اغوغ هلي ر یرب طای ز لوق لع حاص اذا اطا زو اطیز طیب
 لاقب رونید همدآ ناغرغاح هدننزو دادش ( طای رلا ) رد هنسانعم كلا هعزانم

 حایص یا طای ز لحر

 (طبسلاو) هلنیتعفو هلیئوکس كنابو یصف كنيس ( طبسلا ) (۰ نیسلا لصف ۰)
 ریغ یا طبسو طبسو طبس رعش لاق رونید هحاص نایلوا قحرویف هدننزو فتک

 هکرونلوا هبانک نددرغاوجوی رک نیدیلا طبس رکذ بس اک رولوا ردصم طبسو دعح
 یهسو رس مسجلا طبسو ىس یا نیدیلا طبس لجر لاقب زونلوا ریبعت ققجآ ىلا
 مالغ لا رولوا هنانک ندنالوا نوغی وا یمادناو ءاضعاو نوزومو هداشک یدق یک
 | قالطا هرومغب ناغای هب هزودرب زسقلارآ طبسو فیطل دقلا نسح یا مسجلا طبس

 هلنیتصف ( طبسلاو ) هدننزو طبر ( طبسلا ) حس یا طبس رطم لاقب روئلوا
 همارک ( ةطابسلاو ) هدننزو هموع ( ةطوبسلاو ) هدننزو دوعف ( طوبسلاو )

 اطیسطبسو رعشلا طبسلاش ردهنسانعم قلوا زود بویلوا قحرویق جاص هدننزو

 هلنیتصف طبسو دعح دن مبارلاوسماشا بابلا نمةطابسو ةطوبسو اطوبسو اطبسو
 ردیسهدب زک ك نغالت وا راوط رولوا هيبش هنا یرادهزاتینابن روند هنس زان كنتوا قم ادغب

 و



 ( طابنرا ( ده یا هحولا طھر لحر لاق را قالطا هح ولا یه فا

 نوعمتم یا طاهتراوذ نح لوق ردلمعتسم هنس انعم عاقجا هدننزو لاعتفا

 دحاو جس ندنیارب هک رونید هراج لوش هلټوکس كنایو یصف كنار ( ةطبرلا ) |
 یکدنبلد لوق یلع رارونرو رلنوناخ هیلوا یرب شکیت هک هوا شم وقوط هرزوا
 لاش رولک طاير ىغبص عجو طب ر یسنح عج هلوا شفلوا مج مالمو هجا

 ةعطق و دحاو جستن اهلك نيقفل تاذ ريغ ة ءالم یهو اهتطي ر بحس تحرخ

 ةطب رو رددآ عطوم رب هد هءونش ضرا هطب رو قبقر نیل بوث لکوا ةدحاو
 هطیارو رد روک ذم راج هکرد هنسانعم هطب ر ( ةطبارلا ) ردهیاصص ثرالا تش
 رد هلا هدحوم یابو دوخای ثرادا تش هطدا رو هللا دبع تن هطبارو نایفس تن

 هطباز هلغلاو ردهطیر هدناوسن “یاسا درد ناو ردرل دیبا نایح تن ارا

 ءالایذ نوعبا ءارلا رص ردش)بااطخ یسیدنک هلک درداطخ

 یهطاعشواغوغ هدننزو باتک هلا ره ( طانرلا ) (* ةبحنلا یارلا لصف ۰)
 رثک ااذا ثلاثلا بابلا نم اطانز لحرلا طأز لاق رد هنسانعم قم رابق بودلاغوح
 طب الا ( روند اا هنب . رللو هرادو قد طا ژو هالعاو طغللا نم

 طب ز لاق ردهنساثعم قءرغاب یمەف زاق هدننزو طبر ( طیزلاو ) هدشنزو ۳4
 هدننزو هناطبس هلنینصف ( ةناطبزلا ) حاص اذا یناثلا بابلانم اطیزو اطبز طبلا

 هل رلءرغا ندنا بوباب قلاو هدرخ هدرخ روند هنکفت غا هک ر دیفدارعو
 قحلا لوكس كنولمهم یاحو ىع كناز ( طولحزلا ) رارروا هحرس بوروفوا

 (طب رخزلاو) هدننزو جربز هللا هم یاخ ( طرخزلا ) رونبد هیسک سیسخو
 هکوسو هرابلاس ناقا ندنرلنور و ندنرلرغا كنمسق نوبقو هود هدننزو لیدنق

 هحوق كب هلیعم كناز ( طورخزلا ) ردیدا تابنرب طب رخزو طرخزو رونید |
 طولحز ( طولخزلا ) مره نسم یا .طورخز لج لا رونید هب هود تاکرا
 ر دقلوا هلا ههم یا نالوا باوص دوخای یدنلوا رکذ هکردنفدامو هدننزو
 بابلا نم اطرز ةبقلا طرز لاق رد هنسانعم قو هدننزو طرف ( طرزلا )

 رونبد هلوب هک ردتغل هدنظفل طارس هلرسک كياز ( طارززا ) اهعلتا اذا یناثل
 تح.ردیعسا كن هفئاطرب ندنفلخ دنه هلددشت كناطو یعض كاز ( طرلا )

 یقلوا هلحف یک یلصا نالوا سابق هلیصف كنيسراف ج ردیدنه ظفل هکر ديب رعم
 هدننزو طذا هل نیتعف ( طزالا ) یک یرو كرت رونبد یطز هدندرفم یدیا

 هبسک نالوا قربصو زود بویلوا ی وب یا كن زوو یدنلوا کو هکر دنفداع و

 هلیحف كناز ( طلا ) نود ههسوئو هحولا یوتسم یا طزا لحر لاش روند

 توص اذا لوالا بابلا نم اطز بابذلا طز لاق : رد هنسانعم قمهدرزو كنيس
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 طفرع طمرو هيلع نعطو هباع اذا یناثلا بابلانم اطهر هلطر لاقب ردهنسانعم

 باوص هدنو دوخای روند هنعځو هنغلوروق كنبرلحاغآ هشيم كوي یسهلوقم

 هدننزو طبخ ( طی رلاو ) هدننزو طوس ( طورلا ) هلاح ردقلوا هطهر نالوا

 لاقب رد هنسانعم كمك بوجاق ېک رونغص یرغوط هریابو هبهپت روناج یشحو
 كنار ( طورلا ) ایذواب هناک اطبرو اطور طب رب و طورپ هک الاب یثحولا طار
 هلی كنار ( هطور ) ردي رعم یسراف دور هنسانعم رهن رونید هغمرپا هلی
 قلح فرحو هلییوکس كناهو یصف كنار ( طهرلا ) رددآ عضومر هدبسلدنا
 هتلیبقو هموق یا هطهر مه لاق روند هنس هلسقو موق كمدا ر هلنبنعف نوجا

 نودام ندرفت نوا لوق یء ردق هنوا ندید دوخای ردق هوا ندرف جوا طهرو
 طهر و هیلوا تروع هدنرلصا بولوا لاجر یس هلج هکرونید هصاخت#ا نالوا

 طهرایعجردعج منا یک رشعمو موق ینعی ردقوب یدرفم ندنظفل ردعچ یسهلک
 ر دعج ندنظفل طهرا هک ایوک طیهاراو طهارا رولک طبهاراو ظاهراو طا راو

 هودع یا هطهر وه لاقب رونلوا قالطا هبودع طهرو هل رابتعا تیعچ هدطهر

  یس هبکر هدنزرط هبح زسلوق ندیرد صوصخ هبارعا طهرو ردیدآ عضومربو

 بورای نوجا قلوا نکع كعروب ینرلبناج یکیا كنفرط یغاشا ندکب وک هکردیسا

 هکروتبد هنوک ماخ لوش لوقییع راریک هد رلنوناخ ضئاحو رارردیک هنبرلقجوج
 ید طاهر لوق ىلع هلرسک كنار ردطاهر یعجب رولپسک راعرصو رلشباق ندنا
 رد هتسانعم قلا كوب یهمقل طهرو یک هسلاو سابل رد هطهرا یعج رددرفم

 ردهنسانعم كم كب كيو هعظع اهذخا اذا ثلاثلا بابلانم اطهر ةيقللا طهر لاقي |

 نحن لوقت رونلوا هبانک ندعاقجا هللا طحرو ادیدش لک ای یا طهرب وه لاقب
 عاتم رونید هنبابسا تر ترخ واهدننزو بانک ( طاحرلا ) نوع یا طهروذ

 لاقي رد هنسانعم قلآ كوي یبهمقل هدننزو لیعفت ( طیهرتلا ) هنسانعم تببلا |
 لک | اذا لحرلا طهر لاقب ردهنسانعم كم كب كيو ةيظع اهذخا اذا ةمقللا طهر

 ندا لكا كب كب یماعطو نالآ كوبي یهمقل هلیعط كنا ( طوهرتلا ) ادددش
 برع هدننزو هزه ( ةطهرلاو ) هدننزو ءاليخ ( ءاطهرلا ) روند هیسک ا

 راز تم ۶م بورقس نا قار قيا هکروتد هتسآرب لوم لاش وط ۱
 ردعنضومرپ هلی كيم ( طهاموذ ) ردیداشوقرب هدننزو یرکس ( یطهراا ) ۱
 صوصحم هنسهلیبق فیقن هد هفاسم هلحرم جوا ه هکم هدننزو بارع ) طاهر ( |

 مظعم ( طهرلا ) ردعضومرب هدنسیقرش قشمد ( طهار جرم ) ردیدآ عضومرپ ۱
 هلتبس-انم لوا ردلوعفم مسا ندطیهرت نالوا هنسانعم قلآ همقل كوب هدنن زو ۱

 نالوا نکشیشو ابق یا كنبزوب ندنهجو ردلمعتسم هد هنسن شفلبقو شفلیربا
  HESبا ۳

 همدا



۷ 

 هلبلاح یتفاج هسک قجار روم لثم رد هدنلاح كنقاج كتعفنمو كريخ كنس

 :یمیدلوا مور هدق دلوا كح هديا تکرح هلن اردو دشر بواوا منمو قوز

 طاطراو ردطاغ یرل هخسناف هلغلوا نوزوم روم لثم رونلوا برض هدنقو
 لاق ردهنسانعم كيا دوعقو کک یعاد بوبل را ندلح یفدداوا هلغلوا لبن مدار

 هرکصندکدعارلهود هدننزو رار ( طارطرلا ) حربپ لف لا اذا هدعقمف لجراا طرا

 هدننس زاوا هلا سراف هلیصف كناز ( طرلا ) روند هنس هیقوص نالق هدضوح
 هتططرتسا لوقت ردهنسانعم كلیادع قجا یمدآرب ( طاطرتسالا ) رددآ عنصومرب
 هلا قماح ردبس ها ما هلیغیفت كرلاطو ىع كرلار ( طراطر ) هتفمخسا یا

 هح هل و هک ل وا قجا یکرلنوب هلندت یعد رد صا هلا راهظا یتروص تقاج یعب

 ردشلوا فیغخ هدعب بولوا ندنظفل طیطر یصا نسهلوا لئا هنحارو هافر
 كنار ) ةطقرلا ( رددآ عضوم رب هدنسزو با رغ هلا همی نيغ ) طاغر (

 رلکنب هايس لوقیىلع قلهراق نالوا هحالآ هلا رلکش ضایب هلینوکس كفاقو یمن
 ۱ وا ضاب رظن هب وشي داوس وهو ةطقر هبف لاق روند هغلقا نالوا هحالا هلا

 | ةناسنرب هدننزو راريجا ( طاطیقرالاو ) هدننزو رارجا ( طاطقرالا ) هسکع
 طقرا ناک اذا طاقراو ثلا طقرا لاق ردهنسانعم قلوا هدکنر نانلوا رکذ

 هدنقو یب دجحآ یرلق ارب زونه كنب رللاد كنحاغآ 4-شدلم یراکدید جشرعو

 ر دلمعتسم هنسانعم كمرولب یرانکیت قنرط قنرط ندنرارپ موغب و هدنراتلارآ

 سکعر دوخای ههنسن هراق نالوا هحالا هلا رکن ضا ردفصو ( طقرالا )
 ول ه زا واقاو روثلوا قالطا هن البق طقراو ردماب وم ءاظق ر روسد a هنس نالوا

 كنب كنب هدنس هرهج ردیبقل ل رعاش مان كلام نب دیجو رونلوا قالطا هنویق
 هلالتخاو شروشو هنتفو ز دوم كطقرا ( ءاطقرلا ) نوحجغيدلوا قلهحالا

 هک ردیبقل كنوناخرب ندنس هلیبق لالجو ةنتف یا ءاطقر میدی لاق رونلوا قالطا
 هغ واط هحالا كن كن و ردشلوا عقاو یس هصقر هلا هرو نم ك هبعش ن ةربعم

 هدب رت نالوا قوج یغاب نوت زو ةشقربم یا ءاطقر ةحاجد لاغ رولوا فصو
 هلیس هين رغصم ) طّش رالا ( تب زلا ةرثکلا یا ءاطقر ةدب رب لاش رولوا فصو

 مالسلاو ةولصلا هيلع مرکا لوسر طش رالا ن هللا دبع ردنداعساو باقلا

 ردشلوا بایفرش هلی راتمدخ قلزوغالق هدنرلترجه هب هنیدم كنب رترشح
 زا هکل یسهلوقم بکر هطقن هطقن كنسهلوقم بو هدننزو لعفن ( طقرتلا )
 طقن هيلع ششرت اذاهوث طقرت لاقردهنسانعم قلوا كنكن هلکل:رس بوارج

 كلبا عينشتونعطبوئلبیع ی هکر لینوکس تميمویصف كنار(طعرلا)ههبشوادادم



<a 
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 اطور هدوعقق طثر لاق ردهسانعم كلیادوعقو ثکم یمناد هرزوا هجو قعالربا |
 لاقب ردهنسانعم طوئر هلرسک كنهرمه ( طانرالا ) مزلو تبئاذا لوالا بابلانم |

 هدنرزوابوکمو هدرب هدننزو نسح ( طئرلا ) طثر ینعع هدومقق لحرلا طثرا "

 ] هدوعقذ خرتسمیا طثرع لحر لاقب رونید هیسک نالوا رروئوا كوپلسو یقلاص امد
 | یورلصالاق هکمردیارظ روند هبهدابو رجن هلیصف كنار ( نوطاسرلا ) هوکرو "

 | مزوا نوطاسر هدنس هجرت هفح هګربد مجرتم ردشلوا لیخد هبرع مالک بولوا
 | (طیطرا ) ردرسفم هلابارش ولردرب بتر ندازجا ضعب راسو لسعو ییوص |
 حایصلاو ةيلجایا طيطرلا اذهاملوقت رونبد هدایرفو ویرغو هطاعش هدننزو طبطا |

٦ 
 سس وه و gee aa rus n ج

 ۱ | لزنم ( طبرلاو ) هدننزو دعقم ( طبرلا ) رونلغب بولي روتك ندنرزوا كنالاب
 ل هدهاز و هبهار لوش یند و ( طبارلا ) روند هر قحهیلغب راوط هدننزو

 | یک طبر هلوا شلیا طبر هیارخاو عنم ندایئد یتسفن هکرونلوا قالطا هفوسلیف و
 ۱ (شادلاطبار) ایندلانع هسقن فلظدق ناک اذا طبارو طب ریکحو دهازو بهار لاقب
 1 3 هک او وک روئلوا قالطا جزا رداپو رملد بلقلا یوق ) شما طیرو )

 . شا طبار لحر لا نلوا ضراع ناقفخ ندبیهمو لوهم الصا هلغل وا شفلغب

 نانا شعب رولوا فصو هغولوص ولنا ديمو لوب طبارو عاج یا هطیب رو
 رد ازوا بودیا طبر هنبرب یرب ینرل ازجا هک ایوک رولوا یلقول وص كب ناویحو
 ريد هسکرب هدننزو هباتک ( هطابرلا ) شیرا عساویا طبار سفن لاقب رولوا
 یادحو هبلق دنشا اذا هطابر هشاح طبر لاق رد هنس انعم قنوا بلقلا یوقو

 رد هنس انعم قمل بلقلا یوق هلیماهلاو ضيف تابلو ربص هنلکوک كن هسکرپ لاعتم
 ۱ [ مولقیبع انطبرو ] یلاعتهلوق هنمو هاوقو ربصلا همهلایا هبلقىلع هللا طبر لاقب
 باودو ةباد لاش روند هب هاد شفلغب هرز هدننزو هنیفس ( ةطب رلا ) ةيالا

 نمعم كب قلخ رد هیرقر هدنس اضق هر دنکسا ( طو ) ةطوبم یا هطبر
 لاعتفا ( طابترالا ) یدلوا نم دوهشم راهسک هجن ندرلتا هدهبردنکسا رارولوا
 طرا لاقب ردهتسانعم كمندا تیآ نوعا كلا كنج هلنعشدهددحرس مدآ رب هدنبزو

 نکره هک رونل وا قالطا هبوص لوش ( طبارتلا ) طابرلل هذختا اذا اسرف لحرلا
 (طابرم )حزنبال مئادیا طبارقم ءام لاقب هلوا رروط یمناد هدنرب هلغماغلا بولیکح
 ندنرب هدننزو دوعق هلا هثلثم یا ( طوئرلا ) ردیدآ هدلبرب هدنلحاس دنه رح

 لحر لاق روند همدآ قجاو قج-یا طیطر هل لافب رد4مسانعم تهال و قجو

 | هئمو قج اذا اطاطرا لحرلا طرا لاش رد هنس انعم قلوا قجا هلرسک كنمرمه

 وا سی قام نس هب نواخیما یی« بطرف لزنا یطرا ٠ للملا
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 هسیا رولاق مدلور دعب نم ركا هلکمایا شيعت یدالوا امدقم كنسهدلاو

 هنتم دخ ههظعم ٌهبعک ییهیدنک بویلغب یس هچراپ كوب نوجا تمالع هنشاب
 شیعتو دلو موقرم ثوغ هکاتفو یدیشلبا رذن وید مهدبا طوبم ینعی طير |
 اقا هدتمدخ لوا ردق هغولب بودبا مداخ هشرش تب هلا افو هنیرذن هلکلیا |

 هلیسبدنک هدننزو باتک ( طابرلا ) ردشاوا بقلم هلا طبر هلکلیا عازاتا هدعب

 لاقب هلنیتع رولک طبر یعج رونلوا ریبعت غاب هکرونبد هثیش قحلغب هنسن رب
 نوجفیدلوا ندب طابر رونلوا قالطا هکروب طابرو هب طبر اموهو طابرلاب هطبر |

 ید كلبا دارم لکوک هللا دآوف و تاماذا هدآوف یا هطابر نالف ضرق لاق هنم و

 رولوا ردصم ندلعافم طابرو نوجخیدلوا هلیسو هنطابنرا هسفن كنابشا رولوا |ا
 |. اذا اطابرو ةطبارم مالا طبار لاق هنتس انعم كلیا تموادم هشيارب یک هطبارم أ ۱

 تمزالم هنتسهنفاحم دننرد و دحرس نالوا هدنزغا نعشد ةصاخ و هيلع بظاو ||
 هنسب روس تآ طابروو دعلا رغئاومزال اذا شیما طبار لاق ردهنسانعم كلتا |

 هداروب نوعغیدلوا هطبارلاامام رونلواقالطا هبهدایز ندنا و سأر شب لوق ىلع
 هبارمسناب راک طابرو اهفوف اف ام سسشاوا ليلا یا طابر نالفل لاقن ردعسا طابر

 یرلراوط هدنا رونلق انب نوحا رارفاسم هکرونلوا قالطا هتراع و هیهیکت و
 قرهلوا هدامآ هاتقو كنحیرلرکسع نعشد ییا هددحرس هطبارحو نوح ایغیدنلغب

 هددحرس و دنبرد ندنهج وب ینح رد هنسانعم قلب ینرلتآ لباقم هنیرب یرب
 اور اصو ] لاعت هلوق هنم و یدنلوا قالطا طابر هنتماقا و هر ییدنلکا رکسع

 | ةالصلا راظتنا هانعم وا ليلا طابترا و براب مكودع داهحیلع اوعفا یا [ اوطبارو |

 یضر ةریره یبا نع هصنام طابرلا کلذف مالسلا و ةالصلا هيلع هلوقل ةالصلا دعب

 , ایاطخاهب هللا وعکامیلع مکلداالا ] لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هناهنع هللا |

 ةرثک و  هراکلاییع ءوضولا غابسا لاق هللا لوسر ای ىلبولاق تاجر دلا هب مغرب و |
 یتعب [ طانرلا مکلذف طابرلا مکلذف ةالصلادعب ةالصلا راظتناو دحاسلا ىلا "اطخا 1

 عفر و ایاطخ و بونذ وحجم یرلزس هکر دروب "هباصعا نوکرب هلا لوسر ترشح |
 ققشمو تجز هدنرلکدتا زام ید ران آ یم مدیا تلالد هلع نالواهابسو هناجرد

 هرخآز ان هرکصندزامن رب و ددرت ترثک هدحاسم و بودبا *وضو غابسا نکیا راو |

 لیبس ف داهج ینعب رایدرویب ردطابر راتوب هتشيا ردکمبا تموادم هفلوا رظتنم |
 باذع یتبحاص هکرد ذوخأم ندنسانعم غاب طابر هداروب دوخای رارد هدنلزنم هللا

 (طبرلا) رولوا كعد ردياعنم ندمراحو یصاعم دوخاي ردکعد ردبانم ندبافع و |
 اهطبمةبادلا تعطق ,لاق روند هغابقحلغب راوط هللاه ( ةطبرلاو ) هدننزو ربتم

 هکروند هنالوق سکوک زا و فیطل لوش هطبرم و هتطبرام یا اهتطبرمو



 یوم ویو بس سس سا
o٤ 

 ریفز یلد رولوا مس | هطعذو هطعذ ییعع 4لعجد لاقب زد هنسائعم طعذ هدننزو

 ناویح هدننزو طفد ( طقذلا ( ةگی دل یا 4هطعد اسا لاقب روند هنروع

 ۱ دقس اذا یناثلا بابلا نم اطفذ سللاو راطلا طفذ لاق رد هنسانعم نیشلنفح

 هدرلن وب لوق ىلع هنطب قام قلا اذا بابذلا طفذ لاق رد هنسانعم قم كيسو

 همش نو زو فعص هدننزو روبص ( ط وفذلا ( ردقملوا ےلذاق نالوا باوص

 : طفذ هلبعصو یعف كلاذ ) طقذلا ) فیعضص یا طوفذ ریعبو لحر لاش رونید

 زا طقذ لاشو دفس ادا يناثلا بابلانم اطقذ سبتلاو راطلا طقذ لاقب رده: رلانعم

 نیغراط هدننزو فتك ( طقذلاو ) هدننزو نارکس ( ناطقذلا ) مو اذا بابذلا

 قفوا عون رب هدننزو درص ) طقذلا ( نابضغ یا طعفد و ناطقذ لاق روند همدآ

 وتو

۱ 

 [ هتسنر هدننزو لعقت ) طقذتلا (. هدننزو نادرص رد ناطقذ یعج روند هثنیس

 | ( ةطقذلا ) الیلق الیلق هذخا اذا ؟یفلا طقذن لاقب رد هنسانعم قلا هحزا هحزآ

 4طقذ لحرلاقب روند هیسک ثیبخو نماربهدننزو ریما ( طیقذلاو )هدننزو همه

 طوقذم مل لاقب رونید هبهنسن شمجم كنيس ( طوقذلا ) ثیبخ يا طبقو
 زدهنسانعم قلعو هلنوکسكیمو یصف كلاذ ( طعذلا ) بابذلا طقذ هيف ناك اذا

 هدرغآ ی همقل هدنزو هزه ( ةطمذلا ) هصذ اذا یناثلا بابلانم اطمذ هط+ذلاش

  (طمدلا) ؛یشلک علس ناک اذا ةطمذوه لاقب رونید همدآ نالوا ردوب نیزسکشج

aS:یا طمذ ماعط لاق رونبد هماعط نالوا ردیک بونا كیاح ندر نغ و هدنن زو  

 كلاذ ( طوذلا ) ىدنلوا رک ذ هکردتغل هدنظفل طايمد ( طایمذ ) رادحمالاعیربس
 لاش رد هنسانعء قو ردق هعفج ندن رغا لد یی هسکرب هک هلواوو یی ےف

 | ناسنا نالوا مامان یسهلح ( طوذالا ) هناسلب ماد یتح هقنخ اذااظوذ هلحوذب هطاذ
 عونرب هدنن زوه رم ) ةطوذلا ( نقذلا صقانلا یا طوذا وه لاقي روند هناویحو

 | هدننزولورح ( طوهذ ) ردطاو ذآ یعج رولوا یراص یترص هکر دیتسا كح روا
 ۱ ردیدآ عضوم رب هدننززو روفصعوهدنن زو طوبذع ) طویهذ ) رد دا عنصوم ر

 طبر لاقب ردهنسانعم قلب هدننزو طبض ( طبرلا ) (* ةلممملا ءارلا لصف »)

 هدننزو ربما ( طیبرلاو ) ( طورلا ) هدش اذالوالاو یناثلا بابلانم اطبر *یغلا

 یروف لوش طیرو دودشم یا طیرو طوبیم یش لاقب رونید هب هنس شهلغب
 شلکود وص نوجا كنلءزا هنبرزوا بونوق هفحراغلع هکرونلوا قالطا هبامرخ
 | بطرلاك دوعیف ءاملا هلیع بصیو باراف عوي رت وهو طير هدنع لاقب هلوا
 | لوشو نودومیا طبر رسب لا رونلوا قالطا هنغروق امرخ شدالسا هب وص و

  هبارخاو عنم ندایئد ینراسفن هکر وئلوا قالطا هفوسافو ميکحو هدهازو هبهار

 | كوبا ردیبقل كنهممطنرنی ثوغ طیبرو رک ذیساک یک طباررل هلوا شالا طبر |
 را



۳ 

 ۱ بولغاس تنیس نالب تماس و يدلوا EY رود iE ( طبشلا )

 بشن هنر شکبد شعلکید هرصرب رونلوا قالطا هيلا طبع هرب ییدتک
 اهفحم یا ةيلا طبخ اذه لاش |[
 ینابعو یهزاب لوکس كندا یانو ی تلاد( دلا ) ( ۶۰ لادلالصف . ۱

 | رجفناف اهطب یا لوالا ب الا رم اطاد ةخرفلا طثد اش رد هنسانعم كيثد
 ردهنسانعم كلا مالک طاج :-:زر هحیرحد منا لمه یاح ) ةطلحدلا ) اپفام

 | شوق هلمنوکس كنافو ىف تلاد ( طفدلا ) همالکق طلخ اذا لحرلاطلحد لاقت
 شعبلادنع دقس اذا لوالا بابلانم !طفد رتاطلا طفد لاق : ردهتسانعم كمشلتفخ
 هدنساضصق و هلا همم نیغو یف كلاد ) ناطاغلد ( ردهلفاقو همععم لاذوب

 دجعوآ ظفاح رديداروإ یط اغلدلا مهازا ندم ن هللا لصف نداهقف رده رقرب

 لای رح ( طایمد ) ردشلبا دییفت هللا. همجعم لاذ هدناسنا بانک یطاتشرلا |
 هم ل صا ردینایرس طابمد هکربدح راشردهف و رعم "هدلب هدنسهکلوا رصم هدننزو |

 لوق یلع ردنراشا هننردق نیرصلاممجم هکایوک ردهنسانعم هبنابر تردق ردهللا |

 : روفصع ( طورهد ) ردشلوا اسم هلیئساو انن ما رضم نب سعثا نب طایمد |

 رددآ هدلب ر هدرنصم دیعص هدننززو

 قلرغو هلئوکس كلەزحو یحف كلاذ ( طأاذلا ۳1: * ةمجعلا لاذلالصف *)
 ند رغا لد همدآ ر و هذ اذا ثلاثلا باا اطأذ هطاذ لاق : : ردهنسانعم

 ردهنسانعمقمردل وط و EAE عح هقنحاذا هطأذلاقب ردهنسانعم قغوبردفهجقج ۱

 ( ةظاحذلا) "التنما اذا ءانالا طأذ لاقي ردهنسانعم قلوطو هالماذا ءانالا هطأذ لاقي
 یاب و e لاذ ( 4طاب رذلا ( یدنلوا رک ذ هکر دیف دارو مدشزو هطلحد

 یقالستخا هدنزب رب مه نوت د هضرا نالوا هد تئیط هلا هدسحوم

 نیکرح هدشرو هحرحد ( ةأطرذلا ) ةدحاو ةنيطیا» ةطابرذ ضرا لاق هیلوا

 همه احب تلکا یا ةاطرذ ْنالفاب تیطرذ لوقت رد هتسانعم كم ماعط نکرح ۱

 رونید هدوس وبق كن یکدرغو هدننزو لعرق ( طعرذلا ) ردشفوا لیهست

 اطعرذ دعرذلا لكا لاق رونید هیسک زسموغوص نالوا ردنا اشا ديدين ره

 ةبّور ريغنم هدننزو هحرحد هلفاق ( ةطقرذلا ) ارثاخ انبل ناوهشلا لحرلا یا

 نعا ( طذالا ) هظنل اذا مالکلا طقرذ لاقب رد ةنسانعم تكمرو یآ زورا
 ..( ظعذلا )"كفلاجوعلا یا طذالحرلاقب روند همدآ نالوایرک ایک هنخ هدنزو
 اطءذهطعذلاش ردهندانعمقارغو زىت لوقىلع قم غو هلیوکس كنيع و صف 3

 ( طعاذلاو ) هدننزو لورح ( طوعذلا ) ایحو اصذوا هصذ اذا ثلاثلا بابلان
 1 هطعدلا جی سم یا طعاذو طوعذ توم لاق رود مولا تاج

 جم بت سیو سو ی



E. ۰ or 

 | م رد هنسن نوزوآ 'ضاب یرلکدید كیلیا راد رم نالوا هدئوب هبقرلا طیخو هلاه

 ردیدآ كغاط فورعم رب طیخو عاخثلا وه و هتبقر طیخ نع نالف شحاج لاق |

 اطیخ طبخ بوثلا طایلا طاخ لاقب هنسانعم كمكيد شکید رولوا ردصم طبخ و |
 | ېک لت هدنزوب رپ یعسق نالی طیخو هنسانعم شکید رد هطایخ مسا ندوب |

 | ضرالا ىلع تباسنا اذا ةيلا تطاخ لاق ردلمعتسم هنسانعم كمك بویلغاص |

 | رولک ناطیخ یمج رونید هبهکر کج كولب رب دوخای هنشوق هود یروس رب طبخو |
 نالوا نايا هدنلکش طبخ هدقفا هدنروهظ رجف ( ضیالا ظیخا ) هلیرسک كناخ |

 | رهاظ هدقفا كلذک هدنبفع سعت بورغ ( دوسالا طبثا ) رووا قالطا هايي
 | طيخلا نمضیالا طیف مکل نیبتبیح ] یلاعت هلوق هنم و رونلواقالطا هداوس نالوا |

 هدننزو یرکش ( یطیخا ) لیللا داوس نم قفالا ف میصلا شاب یا [ دوسالا |

 ) رونی هکولبرب نده رکج دوخای ندنشوق هود هدرلنوب هبرسک كناخ ( طیاو |
 ءاطبخ ةماعن لاقب رونید هنشوق هود نالوانوزوایوب هدننزو ءارج ( ءاطرخا ر) |

 بازتا هلیسبدنک« هدننزوفح* ( طیخلاو ) هدننزو فال( طابخا )قنعلا ةلبوط یا |

 | هرا رونلوا قالطا هب هنکیا و رونید هنس هلوقم مشیرا و كلپیا تیلیکید |
 یسانعم كطبخم نکلای انعم ون هکرید حراش رد هنسانعم كلسم و “رم و هنیاتعم

 هرزوا لصا ( طثاخاو ) هرزوا بلق ( عطا! ) رد راو هطقس هدهرابع هلغلوا |
 ) طبخ یا طایخو طئاخ و طاخ وه لاقب رونید هبیزرت هدننزو دادش ( طایلاو |

 رونید هو شملکید هرزوا یلصا ( طوبخلاو ) هدننزو لیکم ( طبخلا ) بولا
 ربق هلاقص هجاص هدننزو لیعفت (طییختلا ) طیخدق ںاکاذا طوبختو طبخ بوت لاقب
 هسأر ىف بيشلا طیخ لاق ردلمعتسم هنسانعم قغراغآ لت لت لوفیع كعرس
 هتسانعم قمرامیآ لتلت لأفصو جاص هدننزو لعفت ( طیفلا ) طوبی اکر اسوا ادباذآ

 هلتفاضا ( لطاب طبخ ) طوبخاک شيا اذا بیشلاب هسأر طیخت لاقب ردلمعتسم
 هکرونید هستش عاعش ندیا ذوفن هبورجا نده و ندهجاب لوق یلع هیاوه-

 ءوضوا *اوهلا وهو لطاب طبخ نم قدا لاش #رارديا رییعت ,هرذ اکحا سان |

 هبیاو هنسانعم دنو روتلوا قالطا هغزاقهدننزو هرم ( ةطيخلا ) ةوکدانم لخدب |

 كنهسک ناغاص لاب هکرونید هکلیبا لوشوالبح یا ةطبخدم لافب روند هناغرواو |

 هکلنسوا یکیدنروب بوک هنتسسوا یباوثا لوق یلع رولوا ولغب هبیا یغیدنللوق |
 رور هلنعرس دوخای كلنا رورم هرکرب هکر رولوا ردصء هطیخو رونرد |
 طایتخالا ) ةعيرسوا ةدحاوةرم هيلعرم اذا ةطرخ هيلا طا لاقب _زدهنسانمكانا ( |
 كحراش هیلا طاح ینعع یطتخاو هیلاطاتخا لاقب رد هنسانعمهطیخ هدننزو لاعتفا |
 رتتلنا دیبا ینآ هدننس هداموطخ هک هشت زد ولقم یطنخا هر زوا یا ۳

  Aهی ۳۳



 ی و هنر فا )غرا ةبيط یا ةطجلو ةطجل |

 نبالاطجت لاقب ردنددادنما هنیراانعم قلزوب یسهحارو قلوا شوخ یسهصئار ۱
 رو هح ر تربغت اذا طجن "لاقبو هحرر تباط اذا عبارلا بابلانم اطجخ ءاقسلاو ,

 ردهنسانعم قاراطو ریکت اذا لحرلا طون لاق :: ردهتسانعم كلبا ریخت هسک
 یس 4ار حافل «قبن لوقیلع هدوسوبشوخیندو ( طماا )بضغاذا لحرلاطج:لاقب
 اع رذخاواب رلابیطیا طماخورک ذاک ةطبحو طجن نبل لاقب رونید هدوس شلغب
 ردهنسانعم ك ناکو یدوب هدننزولعفت ( طمخلا) طماخءافس اذکو حافنلا وقبنلامرک
 هودو بضغاذالحرلا طم لاقب ردهنسانعم كلك هبنطغو ربکت اذا لحرلا طمع لاقت
 رد هنساتعمكعا شورخو شوحایردو رده اذالعقلا طع لاقب رد هنسانعم كمرکوک
 AN EE E ربكتم ( طمضلا ) ۾ طقلا اذا رحلا طمخ لاقت
 هکرونید ههډآ كاشخ لوشور اهق بالغ یا طمخم لحر لاش روتید همدآ

 هل بضغلا ددشلا یا طم لحر لاش هلوا ررغاب بورغاج ندنضغ تدش

 نالوا ردنا شورخو شوج هدننزو فتک ( طلا ) هبصغ ةد نم ةبلح
 یصف كاخ ( طنخلا ) اهمطنلم یا جاومالا طجن رح لاقب رولوا فصو هنایرد

 هطنخ لاق ۶ ردهنتس انعم قمردنلهصغ تورو هسات هبهسکرب هلل وکس كنونو

 تاعاجب روند هراتعاج كولب كولب ( طیطانشا ) هرک اذا یناثلا بابلانم اطنخ
 یا طیطانخ تءاج لاش ردقو یدرفم هرزوا یاب تكحراش هنسانعم هقرفتم

 هنغومح و هنلاد تاغا قشم ویو هزاقالیرم هلی كاخ ) طولا ( ةق رفتم تاعاچ

 هل رسک كناخ رولک ناطبخ ی روند هغوبج هزات افلطم لوق ىلع روشید

 تسحو بیضق لکوا ةنسل معانلا نصغلا یا طوخاکدق لاقب یدبا ناطوخ یلصا
 طوخ لحر لاق روند همدآ ولناچ واتا قر هلوا بوخ ییادناو ندو حورکیسو

 هبرقرب هدنساضعق بو ردیلع لحر رب طوخو قلا نسح فیفخ میسح یا
 هنالغوالوخ هلی كرلاخ ( ةناطوخاو ةناطوخا )ةلفاق راربدین د طوق هکر دیدآ

 وخ ةيراجو مالغ لافب هلوا ندب هزانورتو دنلبالاب یک لابن هزات هکرونید هزیقو
 همدآ رب هلبعت كرلاخ ( طخ طخ ) ةععنو الوط نصغلاک انك اذا ةيناطوخو ةناط

 كلا ما هدننعف قلوا یک رروا ینآ هلفاریح یتعی قغادلا هلقارْم ییهسکرب ۳

 حراش هحرادحا لتخم نابماوه و طخ طخ هل لاق لاقت رونلوا لامعتسا هدنماقم ۱

 ( طوختلا ) ردظوح قتلوا فقخحم سا ندنسهفیص طخ نالوا ددشم و هکرد |
 . هطوخت لاقب ردهثسانعم كاک هنب هرکسذدکدلک هدنقو ر هیسک ر هدننزو لعفت ا

 رونید هنلت كلبیا هلنوکس كناپ و یصق كناخ ( طبفا ) نیلا دعب نیا هانا اذا
 رولک هطویخ و رولک طوبخ و طایخا ىج كلسلا یا طابشا ىف طیخا كل لاقب ۱

۱ 
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 بودلرفوط یسیدنک هنب هلکلنا اطخ ندحرف ادتا یتلآ كرغیآ ( طالخالا ) |
 (طالخ) هسفن ءاقلت نم طالخالا لعف اذالعغلا طلنعسا لاقب ردهنسانعم كما لاخدا |
 ناب ا یا مع طاق اردد رب هدنسهکلوا هنیمرا هنثبزو باثک |

 الاح و ردشلوا بارخ هعفد جوا رهش رب فیطل و یعدق ردعقاو هدنن رق سالد ۱
 هنیل یمحش هلیسهینب لعاف مسا ( طلتخلا ) ردشمقج ءالنتف هجن ندنآ ردهبارخ ۱
 تح انعس اذا هطلتحم ةهفان و طلت لجب توس روند ههود ولواط و زوعس شعث راق ۱

 لوقلع كلبابابک یا هلئوکس كيمو یصف كناخ ( طخا ) حلا محشلا طلتخا |
 فوا هاوش اذا یناثلا بابلا نم اطجن محلا طجن لاق ردهنسانعم كالا بابک هج رانا

 ىدجلا طجن لاقب ردهنسانعم كلنا نایرب نوتب بوزو ینسیرد كغالغوا و هجي
  بابلایم اطجن نبللا طجن لاقب ردهنسانعم قموق دوس همولط و هاوشف هخلس اذا

 | یکهطماخ رونبد هدوس نالوا بیطیسهحصار طخو ءاقس یف هلعح اذا یناثلاو لوالاا
 ۱ هلوا راقوف یک الا و یک قبن هکرونید هدوس شلغب یرلهحار الا و قبل لوقیص |

 ¦ شوخ یهحصار كنمولط دوس و دوس هدننزو دوعق طوهحو طمحو رم

  *اقسلاو نبللا طح لاقي رولوا دض هلغلواهنسانعم قلواشوخا و ردهنسانعم قلولا |

 طبخو هحصر تربغت اذا طخ لاشو هحصر تباطاذا لوالا بابلا نم اطوجنو اطبخ ۱
 قرتچآ یداد ور وا ضماخ یا طج “یش لاق روند هبهتسن یحآ لوفیع ینککاا ۱

 ر هیبش هنحاعآ ردس و رونید هنشع شغوط هحزآ كحاعا و رونید هنابن نالا |

 زسلاچ و زسنکی اقلطم دوخای ردیدآ رصش كانرهز و لتاق رب و ردیعسا رپ ح

 روند ید لبعق ردندنعوت راتنم عیضنا ةوسف هددنع فلوم رارد یخد عیجتاا

  (طیما ) رولوا ردق مفلش ردکوک یرلکدید نویطارقس هدینانوب هروک هرئاسسوو
 | رونید هنناي رب قالغوا نالوا حط نوتب هرکصندکدلزوب یسی رد هدننزور ریهلا
 | رونید طیعس اکا هسیا شلوا نایرب هلیسیرد بونلوب بول رکا و یک ینایرب نیورفف
 | ییابک نامروا نوسلوا نایرب بولیراص هنسسیرد هرکسندکدلزوب یسیرد لیک
 نایرب هجلیوا بویلزوب یسیرد لرکو رولوا هحمیوب یند ینایرپ رونت هکی یک

 ( ط اغلا ) اطیس اموب و اطیجن اموب انمعطا لوقن ردینایرب یودب هکن وسساژوا

 | موزوا هدننزو هرم ( ةطجلا ) هنس انعم ءاوش روند هبیععایرب هدننزووداللفش ۱
 قرهلوا یشکا لوق ىلع هبهداب یوقق و روند هنسهصار كنسهلوفم یوم ۱

۱ 
۱ 

1 2  ۸ ۳ ۹ 
 | ردتغل هاب صف هدب وب روند هنسهحار كم ولط و روند هدوس 0 یمه#لر |

 1 ض را لاش ردتغل یجد ةد هح رف روند هنص را ولقاربط ی وغف شژوحو ۱

 هطح
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 نیطبلخ یرب رولوا مآ ندنهح یکیا ندیا برش ةدشلا ثودح دعبو رولوا مثآ
 لا هلباراکسا یم رحت بودبا صیخرتراضب و رولوا ندنب مشرکسم یرب و یب رش

 هع ناو هنحوز كنوناخو رونلوا قالطا هسان سانحا قش راق طیلخو رایدلیق
 هموق لوسشو هع نایا هطباخ وهو اهحوزیا اهطیلخوه لاقب رونلوا قالطا |
 نأ هل وا یک دحاو میخ هل وا ناک یرلتیلصم و ما RE هک رونلوا قالطا ۱

 رولک طلخ یعج رد هنس انعم هطلاخو ادحاو مهما ناک اذا طبلخ مه لاش |

 هژاطاخ و هطلخ مهو هطلاخمیا هطیلخوه لاقب هدننزو "امرک رولک *اطلخو هلثیتعع |
 ینک او رونید هروماچ قشراق هللا هج وب دوخای هلبا ناعص طیلخو ةطلخ مهنیو |

 هغای فاص قشراق هلا تاو هلا شیورجو رونید هدوس ولنط قشراق هلا دوس |
 هن دوس هود شلغاص هرزوا یدوس نویق هدننزو هنیفس ( ةطبلخا ) روند
 نوبق شلغاص هنیر زوا یدوس یک دوخ اب رولوا شمشراق هنیرب یرب هک رونید
 ساذحا هلیصف كن هرمه ( طالخ الا ) رونید هنالوا سکعلا ىلع دوخای هنيد وس
 | (یطیلخاو) هدننزوریما ( طیلخا ) هنسانعم شاب وا رونید هسان شکرب ندهفلتخ

 هدنظفل یطیلخ ردقو یرادرغم ردهنسانعم طالخا هدرلنوب هدننزو یپمس

 طالتخاو شروش قلنغش راق هلفیفخو ددشت یطیلخو رد دزاابز هدهلفیفض
 هدتننزو قیلخ ( یطیلخا ) طالتخاق یا یطلخ قاوعقو لاق : رد هتسانعم
 (دعلخلا ) طلتخ یا یطیلخ مین مهلام لاقیردردصم لصالاق ردهنسانعم قشراف
 همدآ ندبا طالتخا هاصمو روما اياد هدننزو بارح ( طالخلاو ) هدننزو ربنم
 لاقاک لی مدطلخحوه لاقبو رومالا طلاخم ناك اذا طالخو طلح لحجر لاق, رونید
 قنع ( طلطاو ) هدننزو فنك ( طلخاو ) هلبعف كن اخ ( طلفا ) قناف قنار

 بولیقوص هنجا قلخ یک یسوغروب رکلود امماد هک رونیدهیسک لوش هدننزو
 | هکرونید هیسک لوشو هلوا ردبا مایتلاو هنهادمو قلم هجب رشمو جازم كسکره

 هدننزوفتک طلخوهلوا ردبا اقلا سانلا نیب ینعاتمو ناوسن هلفلوا برشم كنوزپ

 قجا یا ةطالخا نيبىا طلخ لحر لاب رونید هیسک روعشلا لت و قجا
 ردقو فرصت لعف ندب دنڪ نکل رد ردصم هدننزو همارک هطالخ هدارو

 هک رد هنس انعم كليا ربصقت هدکت رکس تآ لر كن همه ( طالخ الا و

 طلخا ل اش ردت رابع ندکم رکس هدير وشو قشراف بويت رکس زود
 هطلخا لاش ردهنس انعم قم ردشآ هب یثید رغیاو یبیرحقف صقاذا سرفلا
 طلخا لا رد هنسانعم قم ردش ه یثید یرغیاو ینالا طلاخ اذا لعقلا

 نكح هلکلیا اطخ ندحرف یلآ ك رغياو یتالا ىلع هب یزناذا لالا لصف
 روئلوا ریبعت قلیحف اطش هکرد هنسانعم كلا لاخدا یرغوط تونط هلبلا هسک

 ايلا ىف هلخداو ىنعي هبيضقد دسف لاخدالا ىف ٌاطخا اذا لعفلل لحرلا طلخا ل

 (2£) ثلاث
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 هطلاخ لاقب رد هنس انعم كعش ریک دروق هنسي روس نویقو هماخ اذا ءادلا

 طلاخ لاقي ردلمعتسم هنبس انعم كجا عاجو اهيف عقو اذا مغلا ب بت ذلا

 های یرکاو هقوا یرکا هل رسک كناخ ( طلخا ) اعم اج اذا دآ رلا
 شما راج هنب هرکصن دق دتلرغ وط هلفلوا یرکا هدنناذ یرلح افآ رونید

 یا طلشا سوقلا نع طاخلا مهسلاب یعرب لاقب ردزئاج هد هلی رسک كمال رولوا
 شعثراق ه هتسنربو قجا یا طلخ لحر لاقب روند همدا نقشاشو قجاو جوعلا

 رونید هبامرخ نالوا قشراق ندعورهو یک یسارحا بیط روئید هثیش نالوا
 یا طلم طلخ لحر لاق رونید هم-آ قشراق یسو ین وصو رد طالخا یی

 ىمانبم كند ةي ٠ هكرونلوا قالطا هنب رب ره كنهعبرا طالخا طلخو بسلا دطلتخم
 ناخ ( دل ) رییواق ناتو دیو اد وسوه رقص رد: ههیرا هما نالوا
 ةطلتخ یا ةطلخ ةأرما لاقي رونید هتروع نادبا طالتخا هلتسا ائاد هلی راسک

 لوقیلع یی رشیا یطیلخوهلوقت روند هغانروا هدننزوریما ( طبلخا ) سانلاب

 ثیدح هنمو یک یسهصحلوو یسهصحوص رونید هئالوا راشم هدهیکلم قوفح

 هجو دارندطیلخهدارو [ راج لانمیلوا طیلخاو طیلخانم یلواكب مثلا .]ةعغشلا
 مسقنیعی هدعویش دارم ندکی رشو ردنالوا راشم هدهیکلع قوقحرزوا روک ذم
 ایه ناعحارتب امیناف نیطیلخنم ناڪ امو ] ردنالوا راشم هد هصح نابتلوا

 بویلوا مسقنم یشاوم نالوا هدنرلنیب دارم ندراطبلخ عقاو هدن دح [ ةي وسلاب

 ردقلوا غلاب هرفن شب یناکز باصن كنم هود الثم رد رلکی رش نالوا طلتخ

 ردق هشب زوئوا ندشب یرکی و رولی رب و نویق ررب هدشب ره ردق هشب یعرکی

 یناکز هدنرلنب الم تکرش هحورپ كنهسک یکیا سپ رولی رپ و ضاخم تنب رب
 هن اکز بولک قادصم هدنقفص تاکز طرش بولوا هود رادقمر نالوا نویق

 ذخا یناکز نالک بحاو ندنآ هلغفلوب هدندب كنب رب تکی رش یهو هدنردابم

 ناعجارتبو ةيوسلاب هکرید حراشردبا عوحر هرزوا یکی رمشرب وا هب وسلایلع هسلیا
 یهن هنا ] ذیبنلا ثیدح فو ردحورشم هدربا نبا هياسهن یرل هتکن كن رللوق
 وا بس زلاو بنعلا نموا اعم رغلاو مسلا نم ذبتشام یا [ اذش نا نیطیلا نع

 ندامرخ هلیغروق امرخ دارم ندراطیلخ هدنو ذبضاع كلذاوصو رثلا نمو هنم

 یک رنو و ندامرخ هلمزوا یروق دوخاب ندمزوا یروق هلمزوا شاب دوخای
 بوالتدش زیتیسهریش هدقدنلوا ذب قرهلوا طاتح عاونا ار ز ردرلنانلوا ذب طاتخ

 . لع هنب رهاظ كموقع ثیدح راضعب هکرید حراش رولوا رکسمو ریغثم اعی رس
 بولوا هریش زونه ردقن ره رلیدلوا بهاذ هئم رص كنب ذيب نیطیلخ اقلطم هللا

 نتهدحاو تهح ندا برش یتسهنوکو سپ هد هسیا شمالوا غلاب هنب دح راکسا
 بت

3 
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 aa نت سا سس یاس تی وو

 هدیصو هغاربط هزون هصک ینعب « دابراب رئاشا طلنخاو * لمهلاب یعرلا طلتخاو

 هرک دساف دوس ویقو هرابیسم یروس ولناب وچو هراناا قوا هسک ندبا بصن غآ
 هدقدلوا هبنشمو مهبمو هدیروش بونلزرایح هدامر لثم تردو یدشراق هنغای

 هنسن رب هدننزو لادح ( طالثاو ) هدننزو هلعاغ ( ةطلاخلا ) رونلوا برض
 هحزام اذا اطالخو ةطلاخحم هطلاخ لاقي رد هنس اتعم قفشراق هب هنسن رخآ

 كناشاوم راسو هودو كسان طالخو رولوا ید یدعتم هرزوا یاب كحراش

 لبالا طالتخا یا طالثا اذهام لاق ردترابع ندنرللوا شروم شراق هنب ر یر

 لیلا ریلاخ لاق ردلمعتسم هنس انعم قعثآ هب یثید رغیاو یئاولاو ساشلاو
 قلوا هدر وش یروعشو لقع بولوا لتحم یغامد كمدآ ریو ارام اذا ةق انلا

 هدنص وصخ تاکزو لتخا اذا هلقع یف لح رلا طل وخ لاش ردامعتسم هنس انعم

 ییا الثم داره ندطالخ نالوا یهنم هدش دح [ طارو الو طالخال ] نال وا رداص
 كنوبق الثم ردن رابع ندقم ردشراق هنیرب یر ینرل هئاس هرزوا ینآ هح و هسک

 هدکدلیا ققح تاکز طرش بولوا ینوبق ددع قرق كنهسکر ینعب ردقرق یاصن
 هر زویکیا ررنو نویق ییا هدرب یعرکی زویو ردق هرب یرکب زوبا ررو نویقر
 ترد هدزویئردو ردق هزویرد رربو نویف جوا هدر زویکیاو ریو هنسنرب ردق
 هدزویشب الثم رربو نویقرر هدزو ره رونلوا رابتعارزوب هرکصندنآ رربو نوبق

 هدکنب ربو یفوبق قرف هدننیب طیلخ ییا یدما ارج هو رریوقلا هد زویتلاو شب
 تاکز رلهسلوا هدربرب قشراقو بولوا نوبق یرکیزو هرزوا قلواینوبق ناسکس
 یحاص كنوبق ناسکس هدک دنک بول آ نویقیکیا قالطالا ىلع بولک هسک نالآ
 هللوبق رب هنیرزوا كنوب هلکلبا ع وجر هلیس هصح ثلثكویقرب هنبحاصنوبقق رق
 نوبق ر ندیم رکی زو روم رک او ردقلوا داع تلث یکیا هنر زوا كنآو ثلث

 در یس هصح ثلث ییا كن وبقرب هنبحاص قرق یحاص ناسکس هسرولآ تاز |

 هنبر زوا كنبرب لواو یس هصح ثلث یکیا كنويفرب هنبرزوا كنا هلکلیا ع وجرو ۲
 ندکلیا عج ین ق رفتم طالخ هدناک ز هک رلیدید راضعبو ردقلوا دناع یل رب |
 هدير ره باصنلا بس هسلوا یرانوبق رقرق كرامدآ رفت جوا الثم هکردنرابع | /

 هلکو اس ه هلبح هدقدلوا برقتم هرارو نم هدونو نالا تاکز ردبحاو كمرو نویقر

 یندهدوبو هلبرلطاهدنروصیام كمدآ رب هدینیسیمرکیزوب هک ایوک بویلبوط نعوم |
 هکر دراو دهن وکر ب یتروص مقحم قیرفت هکریدحراشرولآ نویقر نامه هنعیرفلا بسح
 قدصم رولوابحاونویقجوا هنعوجحم هسلوانویق رزوب تنی رب رهكکي رش یکیا التم

 هنسنرب طالخو هدطلاحو یبنارولک مزالنویق رر هنب ر ره راهسلیاقی رفت هدک دلک |

 1 هطلاخ لاق ردلمعتتسم هنس انعم كلیا لتخو هدیروش ینروعشو لةع كمدآ رب
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 یغیدلوا صصخم هنسبدنک بویلنا ضرعت رلب ریغ هضرارا یخدوب هدننزو

 اذا ةطا طتخا لاش رد هئسانعم كما عضو رونس هنفارطا نوعا كمردلی

 هدنس هرهح كن هسکرب و ردشلنا رارکت ینوب فلوم اهیلع لعاو هسفنل اهذخا
 هزانو طوطخ هيف راص اذا ههحو طتخا لاش رد هنسانعف قلوا ادب رایکزیح

 ( ةطيطخلا ) هراذع تم اذا مالفلا طتخا لاقب رد هنسانعم قلوا طخوت نالغوا

 بولوا هدننب ضرا یکیا شهقوط رومغی هکرونید هضرا لوش هدسننزو هنیفس

 لاقب هلوا شهقوطرومغب هدلشعب لوقیع هلوا یروق شماهقوطرومغب هنسیدنک
 هليضكناخ (ةطخلا) ایضعب رطمیلاوا نیتروطع نيب یطع ۸ تناک اذا ةطيطخ ضرا

 رونلوا ریبعت رابو راک رونید رزیلصم و 4هشیاو روند هتناح هیبش هناتسادو هصق

 هسآر ف لاقب رد هنسانعم ینادانو لهجو ةحاحو ما یا ةطخ هيلع ضرع لاقب
 مسا ندنظفل طخ هطخو رددآ بعلر صودتخم هارعا هطخو لهح یا ةطخ

 نالوا هرزوا حناصمو روماو رولوا كيد یزای شلزاب هکیک هطقن ندطقن رولوا
 ردیسا كنيعکرتکرب هطخو مادقا یا رومالا ىلع ةطخ هل لاق وونید همادقاو مزع

 نال وا تبسن هتليضف یندا یضعب * ةطخ اهريخ یرعغ هللا حق * لا هنمو
 ردیدآ مضومرب هدننزو ثدح ( ططخ ) رونلوا برض هدنرلقح رارشاو لذ ارا

 طط مالغ لاش رونلوا قالطا هنالغوا ربلدو لزوک هدننزو مظعم ( ططخلا )
 طی ءاست هک شفلشیا لو لو الشروتد هئبش نالوا لطوطخو لیج یا

 زابنج كرلهالج لوش هلي رسك كيم ( طخلا ) رونید ططخم درب هبهجالا یلفوبچو
 هل راز ) ةررخطخلا| ( راز زاح یکزرح فن را فا هاکنا هکروند 1 یرلکدد

 یف طخطح لاقی ردهنسانعم كم روب كرهدنا لبا هفرط ییا ندقلنغرو هدننزو
 یراذا هلو طخطخ لاقب ردهنسانعم كمهشيا ترهربدکوحو الالک لبامت اذا هربس

 قمردشراق بوناق هثیشرخآ ییهنسنر هلینوکس كمالو یصف كناخ ( طلخا ) هب
 یو هدریاصب فلم هحماذا یناثلا بابلا نم اطلخ هریغب هطلخ لاقب ردهنسانعم

 عجب ین یرلارحا رهن هدایز دوخای ییا هلحص رصن یتغیدلوا ما ندحم

 لاقي ردهنسانعم طلخ هدننزو لیعفت ( طیلخلا ) ردشلیا مسرویدردن رابع ندکلیا

 هبهطاخ لاقب ردهنسانعم قعثراق هدننزو لاعتفا ( طالتخالا ) هطلخ ینعع هب هطلخ
 تلیاریصق ندن رادتقا هدهع بودیا كلتسس هدکعرکسیعسق تآو جزتما یا طلتخاف

 هبرحقرمصق اذا سرفلا طلتخا لاق ردكم رکس قشراق دارم هکردلمعتسم هنسانعم
 لحرلا طلتخا لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا هاو دساف یروعشو لفع كمدآر و

 . لاش رولوا طلتخ هنمصث ىه هکردامعتسم هنسانعم قشلوا هودو هلقع دسفاذا
 لیاشلاب لباا طلتخاو * بارتلاب لبللا طلتخا * لاثمالا نمو نع اذا للا طلتخا
 و مس و یو ار اس هم هک دا ها ها او سس و اه یخ یا رج رج سس سر حس ا ریس ی م اه ی

 و
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 كن هزه ( طیرخالا ) رونيد هنالب نالوا ینداع قلواق هنسرب لوق ىلع نابلواف

 ی راک ديد کیس تیاو یس هصارپ ناب هدیکرت ردیدآ تابترب ندنعاونا ضج هل رک
 هدننزو باس ( طارخاو ) هدنن زو بارغ ( طارطا ) ردقح هل وا ثوا

 ین امس ( یطارخاو ) هدننزو یم ( یطیرخشاو ) هدننزو نامر ( طارشاو )
 هکو نبد هبهنتسن یک یزوا لوک هزات لوش هدننزو یاب ز ( یطارخاو ) هدننزو
 یر دانق هر كناخ ( طیطرطا ) رفح بولبرا ندنکوک كنتو اربصح

 هب یک زیح هلدشت كناطو یصف كناخ ( طشا ) روند هکنلک نالوا شقتم

 والب نال وا هدرب زو دو ةلیطتسم ةيفتسم ةقبرط یا طخ هيف لاش روند
 لاقب رونلوا ریبعت یفلحو رفیج هک روشلوا قالطا هلوب فیفخ هج زس رولب
 تكحر اش رولک طاطخاو طوطخ یعج لهسلاق فیفا قیرطلا یا طخام زا

 رولوا ردص« طخو ردطلغ رل هه نالوا هلا دید رت فرح هر ز وا یاب

 بنک اذا لوالا بابلانم اطخ هریغو قلاب طخ لاقب رد هنس انعم قمزاب وزا

 عاجلا نم اب رض اهعماج اذا هتب راج طخ لاش رد هنسانعم كللا عاج هنوکرب و

 هلوب اقلطم طخو الیلق هلک | اذا ماعطلا طخ لاقب ردهنسانعم كم هحزا یکم و
 ىلع هنسالای نكد ةصاخ كنتلایا نب رحصو قي رطلا یا طلا مزلا لوقن رونلوا قالطا

 نیرحو ردیدآ عنصومرب هدهماع و هنسانعم رصلا فیس روند هنسبلاپ نکد ره لوق

 رافارم یرلکدید 4بطخ حامر رد راج هد هل رسک كناخ رد, دآ ناملر هدن رکد

 تبسن هباروا هلغشوا عب هدازوا بولک ندرالح راس رد وسم هروکذم عنصوم

 انب پودبا عضو تمالعو روئس هرب ر هسکرب طخو ردلکد یینم هسخو روئلوا
 لاقش ردهنسانعم كلبا زاینحا نوعسقت یدنک هدننع صوصخ یسهلوقم قعاپ

 هتسنرب هلیعصو تمالعرب افلطمو اهیلع لعاو هسغنل اهذخنا اذا هيغل ةطخلا طخ |
 كنهسکرب و هترظح اذا هیلع تططخ لوقت ردلمعتسم هنسانعم كجا عنم ندرخآ

 هزاو طوطخ هبفراص اذا ههحو طخ لاق ردهنسانعم قلوا ادب راک رج هدنزو
 ن لاقت رونلوا نیعتهدروآ طلا هکر دلتضیشا ه اس نینرا تا اپ
 ططخ لاقب ردهنسانعم كم هحزا خدو ( طیطختاا ) هراذع تم اذا مالفلا

 كغاط یکیا یرلکدید نابشخا هدهکم هلی كناخ ( طخلا ) البلق لکا اذ لحرلا
 هدنو روند هلوب ولواو روند هنهاکرارق كنهلیبق طخو روئلوا قالطا هنو رب |

 هل رسک كناخ ( طشا ) عراشلا قب رطلا یا طاق فلس لاق ردنفل هد هلعف |
 بولوا لزا هسکر اکا کروند هنحرا لوشو روند هضرا نلیا تباصا رومغی ال

 ضرا یریلکدندنا درو ادتنا هل رلب ودي هلوا شمام لوا لزان هسک مدقم ندد:.ک ۳

 لاعتفا (.طاالا) روسد ھه زوک ذم ضرا یخدو هلباه ) ةريلا ) ردقح هلوا اإ
 ۲. .RSE سج ااا
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 هدنورو تسح ( طراوحا ) ردهنسانعم كاید قصو هکلپا هکردشلنا لامها
 روند هرلکشا نالوا نهروط فاع هدنرلنراق هل رلهارغوا هلاهسا لوقیبع هرلکشا
 كمردنلت دش یغطعا هعکدتکو قلغا هللا هغلابمو تش كم ( طارخسالا )
 یھب“ ( یطی را ) هؤاکب تشاو هبف جلاذا هاکبلا یف طرخسا لاقب ردهنسانعم
 .دوخای نویق هلنیتعف ( طرشا ) رون د هغلغا هلا هغلابمو تادش ر دعما هدننزو

 ندنفب دناپ هدر كانم دوخای ندنکیدلیا تباصارظن هنسهع هلغلوا ولدوس كب هقا |
 یراص رار هلدوس یشان ندتلع دوخای قمقج يرهلوا قشوب وا هراب هزاب یدوس

 عبارلا بالا نم اطرخ ةقانلاوا ةاشلا تطرخ لاق ردهنسانعم قلوا رقح وص
 | نلا ج رخف یدن ىلع ةق انلا تكر و ةاشلا تضب روا نيعلا اهعرض تباصا اذا

 لاقي رد هثسانعم طرخ هل ردك كنز ( طارخالا ) رقصا ءام هعموا ادتتعتم

 ( طراخاو ) هدننزو یسح ( طرخلا ) تطرخ ینعع ةقانلاو ةاشلا تطرخا
 طرح روند ۵ هقاو هنوبق شمارغوا هنتلع طارخاو طرخ ناشلوا رڪ ذ
 ههقاو هنویق نالوا ینداع قمرغوا هننلع طرخ ( طارضلا ) رولک طب راخ یعج

 هنتلع طرخ نانلوا رکذ هک رونید هدوس لوش هل رسک كناخ ) ط حلا ( روند

 روند همدآ ولل اقص هحزآ ( طورشلا ) روند هکلکک كکراو هلوا شمارغوا

 ناک اذا طورخم هجو لاقب رونید هزوب وب وسو ةيحللا ليلقلا ىا طورخم لحر لاقب
 | هدنتلآ هکحو فیقخ فرط یا هک روند هلاقص لوش ( فطورضلا ) لوط هيف

 اهضراع فخدق تناکاذا ةطورخح ةي لاقي هلوا نوز واو كريس یرببق ناقراص

 هنغایادراکش قازودو غآودتماو لاطاذاقیرطلا مب طورخا لاقب رد هنس انعم كم بولیکج یدازوا نوزوا لوی هدننزو زاولجا ( طاورخالا ) لاطو اهنونثع طبسو

 اذا دیصلا لحر ىف ةكرشلا تطورخا لاق رد هنس انعم قغوط بوفص هلغمنابق

 طورخا لاقب ردهنبس انعم كمك بوب روب ېک لپ هلتعرسو هتلقتعاف هيلع تبلقنا
 ةيسلاتطورخا لاقب رد هنس انعم قمازوا لاقصو یطمو ریسلاق عرمسا اذا لحرلا

 بولوا ندب ربغو ندنیشیم هکرونید هنادماج هدننزو هنیفس ( ةطبرخا ) تلاطاذا
 جوبابو رتفد هوا رونلغب بولیروجگ هنبرب یرابل وق هرکصن دف دنوق هتسن هنا
 كن هزم ( طارخالا ) رونلوا قالطا هد هنس هلوقم یس هابم راتاو یراهسیک
 هطبرخو یدنلوا رکذ هک رد هنس انعم قمارغوا هنئلع طرخ هقان و نوبق هل رسک

 اهجرشا اذا ةطيرخلا طرخا لاقب رد هتسانعم قلغ/ بوروجك هنبرب یرب ینرابلوفكت

 ی رلکلب نکیا رلغاب ینبد كنب رلکلی كنم شوق هدنن زو لعفت ( طرخلا )
 طرخم لافب رد هنس انعم كلتا ذخا یغای بوی راخ هنادغای قح هیلغاب هلرلجوا

 هکر دیعجب كطارخم هلرعف كيم ( طیراذلا ) هاکمزب هنهدم نم نهدلاذخا اذار اطلا

 نابلواف



 هانبیلع[مالتح الا انیلع طرخدق هب وف اینم یارال]هنع هللا یضررعلوقهنمو امهاسرا
 مزواو اهسکناذا هتیراج طرح لاق : ۰ رد هنسانعم كلبا عاجو لسرا یا لوهحا ۱

 لاق ردهنسانعم قمریص هرابکب یرلهباد نالوا هدنب وح بولا هزغا ندر ییمقلاس ۱

 لاقب ردهنسانعم ق هطرضو اب راع هشوش# جرخاو هيف هغض واذا دوقنعلا ط رخ

 ا الف *اودلا طرخ لا رد هنس انعم كلتا لاهسا وراد لهسمو قبحاذا هتسابطرخ |

 ارا ا یزابلا طرخ لاقب زا تم ی ی یثوق یر اکشو ءاشما اذا ٤

 ا هاو مهاذاق هلنذا اذا ساعلا زا هدمع نالف طرح لاق رد ا

 هس اذا ريعبلا بطرلا طرخ لاقب رد هنسانعم كم روس كروب كراوط ىسهلوقم
 ( طارخملا )اطورخ تراص اذا ةبادلا تطرخ لاقب رد هنسانعم قلوا طورخ راوطو
 هب یجق رقح ردب ا ام دوع هیوستو مشق نانلوا رڪ ذ هدننزو داكا

 هدنن زو هنانک ) هطارخلا ( ER هسک ناپ یس هل وقم هیلاو حح وج روند

 مزوا دوب هدنن زو لاعتفا ( طارت خالا ) روند هنتف رح قلبحف رقح
 طرتحا لاق رد هنس انعم كلک اب بو ربص هرابکب هد غا یبوح تتمقل اتش

 (طیرخحلا )هلتسااذا فیسلاطرتخا لاقب ردهنس انعم قمریص علقو هط رخ ىم دوقنعلا

 هاودلاهطرخ لاقب رد هنسانعم قمربص ېب ورجا بودبا لاهسا وراد لهسم یخدوب
 هلکع یس هلوقم هوو ربا هزات هکردهنسانعم طورخم ( طراخا ) هاشما اذا

 روبص ( طورشا ) طورخم یا طراخ ریسعب لاقب روند هبهود شمایضوا هلاهسا
 كنبحاص ینرالوب بودبا قلقب ر هلغلوا شکرس هکروتبد هبهباد لوش هدننزو

 طورخ باد لاقي هلبعت كناخ رولک طرخ یعج هلوا ردیک هتسرب بوکج ندنلا
 رونلوا قالطا هنروع وبسورو ین مث اهکسع دبنم اسر بذنج ع وج یا

 ' لوق روند هنغلق زو شکر س كيهاد ردعا هدننزو ا ا ( الهح |

 ةسكرب هدننزو لاعفنا ( طارخألا ) حالا ىا طارخلا نم كيلا تثرب ةبادلا عیاب

 لاقب ردهنسانعم كلا ترمئابم ايلا ىلع دوخ دوخ" ست روشم هشیارب ییدلم |
 هر هیلی وس دن بورغ رق هرزوا هسکر و الهح هسأر بکراذا الا ق طرخا |

 كم رکسهلتعرسو لبقا یا بقا انلع نالف ط رخا لوقت ردهنسانعم قلوا رکرش

 ردهنسانعم تملا بونلزسملچ ندو عرسا اذا ودعلا ف طرخا لاقب ردهتسانعم |

 یتسانعم كلسلا ىف ةزرا طارخما فلوم هكرد حراش قد اذا هسج طرختا لاقب |

 اذارگبلاقولدلا طرخو یعرملاف لبالاط رخلاق ردهنسانعم كم رو بلاص ی هنسنر وهاوسو

 | ىلع هشبارب ییدلبب هلقلن ادا نسنروشمو تفرعمو ةرحاف یا طورخ ةأرما لاقب

 | الاف طرب ناک اذا طوخ لحر لاق روند هک نالوا را تر وا
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 وهو طبخا هلا فلع لاش رار کود هنب رغآ تن هود بور اقح ینحو زا

 | هرحونف ءالاب فخوو هریغوا قیقد طاخو نعطبو ففصو طباتلاب ضفس قرو
 هکر ونید همش لوشو ردلوعقم یعع لعق روند هغاربب شا باک اقلطمو لبا

 هدهفاسم هلحرمشپ ۵ هنیدمطبخو هلواشعافوا بوینکجای بوروا هلیغایا ینآ راوط

 رکسع شءبلادنع رلیدروب نییعت رکسع هرزوا ثعاج ر ندهنیهح هک یدلوا

 لک ا رلقاریب شلکلس هلکنکد راجا هلغمالاق یرلهریخذو داز الصا "كمالسا

 قالطا هزوت هدنزو باح ( طابقا ) ردششوا قالطا طبق ةيرمس ندنراکدلیا
 کردا تلعرب هش هنوتح هدننزو بآرغ ( طابخا ) هماتم«:نابغ رونلوا

 كکرا هکردهنسسانع« بارض هدننزو باتک ( طابلا ) ردبا هاو لدخم ی
 د وخای هشخغاب وا كنوود هکر ونید هباغع نوزوا هن وکر و ردة هب یشید راوط

 ( ةطبلا ) یک بتکرد طبخ یعج زدصوصخم هدعس ییرلرمب یروقرا هنیزون

 هدنمايا شیق ( طوبخما ) روند هغمارغوا هنتلع ماکز هدنمایا شاق هدننزو هرم
 وهف لوهحاءانب ىلع لحرلاطبخ لاش روند همدآ شاارغوا هننلع ماکز

 هس هیق وص نالق هدیاقو هدل وک هطبخو هال لتف ۴ ک زاذا طوب

 رولڪ طرح و لم مخ ج رد راج هلن ال تاکرح تكناخ هدنوب و رود

 هنس هيقب مامظ نالق هدیاقو هنس هیشدوس نالق هدمولط كلذك هدنرانزو درصو بنع

 روئلوا قالطا هناشنورتا ولرب ایزو فیطل نالوا هدنرلنزرط كایسهدهرهجو رونید
 قوج تك راو رونلوا قالطا هب هنسن هجزآو ةلبج ةحسم یا ةطبخ هيلع لاقب
 كولبرب هلرسک كناخ ( ةطبا ) رونید هرومغب ولشاب فیعضندبا تباصا هتیرب

 كولب رو ةعطق یا تویبلانم ةطبخ ابف لاقب رونلوا ریبعت هبوا هک رونید هراوآ
 ند هصکو ةعاج ةع اجوا ةعطق ةعطقیا ةطبخ ةطبخاوتا لاش رونبد هرامدآ
 ندنثلث كم ولط لوق لع روند هدوس هحزآ دوخاب هغلرباج هحژاو رونید هکولب ر
 لورم یجج روند هني وص نالوا رادقە لوا كلوك كلذک روند هدوس ردق هدفت

 روند هنب رلي رواب كعلاب, یکیدبد دعنک هدننزو نامر ) طابخلا ( هدنزو باع رولک

 نالوا رانکح بو روا ك هل رلفایا یر ) طرحالا ( یدنلوا نایب هدمس هدام دعنکو

 قلخ هدننزو نسح ( طبختا ) هلنیتض رولک طبخ یمجج رونید هناویحو ناسنا
 ق رطم یا طبع لج ر لاش رونید همدآ نالوا ید اع ققاب هرب بوک ا یتشاب

  لاقب : رد هنسانعم قمریص قاری ندن الاد كحاغا هلبالا هدننزو طرف ( طرا )
 شلسکواب اذتحا هنم قر ولا عزتنا اذا یناثلاو لوالا بابلانم اطرخ رجلا طرخ
 هرو اذا دوعلا ط رخ لاق 2 رد هس انعم كقلزود بو وص ىغوبق كلادو كحاغا

 رب س

 هامد

 هاوسو



 فا کارت یک

 تسار کره هنکواو ادیدش هغو اذا ۵ هلحبخ لاق 07 نرکج و ۱

 اذا هفیسب موقلا طبخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كکود بولاج هللا لق هسرولک

 ینرلقاربب هلا قب ربص هم ه رکصندقدلغب نوعا قمام لوا نایز یرللاد كحاغاو مه دلح

 قو هصکو اهفرو شفت مم اهدش اذا ةرضشلا طبخ لاق رد هنسانعم كمکلس

 تک بوب روپ قر هصاب هسرولک هری ندلروک ېک یثیدیک روک زسلوب والوب
 ؟اوشع طبخ هنمو یده ریغیلع هيف راس اذا لیلا طبخ لاق ردلمعتسم هنسانعم

 طبخ لقب رونلوا ریبعت ق راج نج هکرد هنسانعم قمتقوط نج هیسکرو"
 ندمدآ ر نکیغو هلیسو یسلوقم هفراعمو تبارفو یذاب هسم اذا انالف ناطیشلا
 ريغ نم فورعلا هلاساذا ادیز طبخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلیا بلط ناسحا

 طبخ لاش: رد هنسانعم بلا ناسحا هیسک نیتسا ناسحا ثبارفی مدآرنو ةرصآ
 لحرلا طبخ لا رد هنسانعم قمقلق هغایاو هاطعا یا ریتم دب ز هطبخق ادز

 اذا ریعبلا طبخ لاقب رد هنسانعم قلافم هلا افت یرلکدد طابخ یب هودو ماق اذا

 نوسلوا هسرولوا هربن نوحا قمو وا هلن و وا یب هکر و طابثاب هغو

 خرطاذا نالف طبخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم قعای بوقار هباروا یتسدنک نامه

  لاق رد هنشنانعم كما ماعزا هف راعم لیسو ی فک 11 مدآ رو .مانیل ةف ٠

 لیفت ( طیخلا ) ارش ةف ورعم ريغ نم هيلع معنا اذا االف نالف طبخ
 لی دتسش هب رض اذا هطرخ لاق : رد هنسادعم قمروا هل دش یند و, هدننز و

 لقع و قعراج نج ىب هسکرب و اهب رض اذا ضرالا هديب ریعبلا طبخ لاق اذکو
 هثمو ؛یذاب هسم اذا ناطیشلا هطبخ لاق ردلمعتتنم هنسانعم كاتا هابت قغامدو

 نونعا موش اک یا [ سلا نم ناطیدشلا هطبضا یذلا موقب اك ] یلاعت هلوق
 قمروا هللدشیدوب ( طابتخالا ) ءدسش هطیخیوا طقسف عرص اذا هنونح لاحق
 .ناسحا تبارف هلیسو یب ندمدآریو اددش در اذا هطبتخا لاقش ۶ ردهنسانعم

 (طوبطا) ةرصآ ريغ نم فورعلا هلأساذا ادیز طبتخا لاقب : ردهنسانعم كسا

 روند هنآ نالوا :رروا هری رلفایا ائاد هدننزو ریما ( طیبلاو ) هدننزو روبص
 هطوح :لوش طیبخو هیلجرب ضرالاطبخ ن راک اذل طیبخو طوبخ سرف لاتش

 هدروغوبو هلنیتعخ رولک طبخ یعجج هلوا شلوابا رخ هلکملیا لاعاب رادود هکرونید

 شاغاصدوس هزات هنیرزوا هکرونید هناربآ ووق شفلآ یغای لوش لوق ىلع روند
 ندحافآ . هدننزو ربنم ) طا ) روند هن وص هحزآ نالق هرڪا ضوحو هوا

 قرولا اطبخ اصعلاب یا طبخلاب قرولاطبخ لاق رونید ,هغیریص تكحهکلس قاریپ

 ِ یک نوا بودبروق ورید هراقاربي E r” E طبخا )
: E۲  E2 ۹ ا  

۳۹ 
EE3 نا 2 ۳ | 5 3 = و ام اب هح  + | 



/ ۱ 5 

 راد هدرلهصک ییآ یرلیدنکو بودا ذاخا هدنراهسکا رب یراقدناب یراتشاومو
 نالواینبعترادمو ماوق كنهنسنر هدننزو نامر ( طاوحا ) راردبا هط احا رادام |

 هل مسك كن همه ( ةطاحالا ) هماوق ىا مالا هلاذ طاوح وه لاقب روند هثیش ۰
 اورادتسا اذا دلبلپ موقلا طاحا لاقب : رد هنسانعم تمریوج یتفارطا كنهنسنرب
 كيب هلا هوحو بویلنا توف هقيقد هدکلیب یتاهنو هنک كنهنسنرو هنناوج

 غلب اذا العر *یفلاب طاحل لاقب ردنرابع ندنوب لع هطاحا هکردلمعتسم هتسانعم .

 هراد هکردیسا بعلر هدننم برع هلی كباح ( ةطولا ) هلع یمحاو صفا 1
 جر هلص هلیس هی رضاح ما ندطوح اررکم ( طح طح ) رارید ید

 يا طح طح برعلا لوقت رونلوا دارا هدنماقم ما هللا هظفاحو دهعن هنصوصخ
 لمق هللا هدالق دد طوح نانلوا رکذ یرلقحوح تالذک جرلا ةلصب دهعت " )

 :,(طبوح ) طوفاب هتیز یا یصلا اذه طخ طح نولوقب راردبا لامعتسا هدنماقم |

 دوخای كحمیربو هیسکرب هدننزو بنع ( طوحا ) ردیعا لحررب هدننزو ریز
 قالطا ههحفا قح هنلوا مانا هلیسیدنک هدکدلسک | ها قحفلوا دیاع هنسهصح
 ( طبع ) تصقن اذا مهاردلا هب میام وهو مهاردلا طوح له لوقت هنمو رونلوا
 ( طوحتو ) هل رنک كنات ( طیحو ) ردلیغتسم لمف ند هطاحا هک هلیض كن

 ( طیح و ) ردفرعم ییاوب هک هلیعف كنا ( طیحلاو ) هلي كنان ( طوعلاو )
 قالطا هبهنس نالوا قاروقو طعف كي ردراذلک فرصتم ندطوحو هطاحا لنصف كنا

 ط وح یو طوح و طیحت فا وعقو لاق هیلیا الها و هطاحا هله اب یم ف يشا ومو باود هکرونلوا
 یلوا جوا اهکلبو لاومالاب طيح هردم هنس ق یا طرعلاو ط وحلا هة هنس فو

 ردنوحا عابتا یرمسک ,كنات نما هلتيلكو لعف نزو ردرلفرمصنم ريغ ریخاو

 زتسلکوک یب هکر هدننزو هلعافم ( ةطواحلا ) رارد هدنسا رج مسا یراراسو
 رد هنسانعم قمردشلوط هحرارب وزییصم ر نالوا بولطم ندیدنک هها رکلا عم

 هبحاص طوع امهنمالک ناک هابای وهو هم هدب رب ها یف هرواد اذا انالف طواح لاقب
 قم رابق بول هر یرلرب یعاقو كنکد نالبروا هد هدوکهالقتزو طبخ ) طلا (

 ٠ مات لارا ارم تاز راء )مزون اذااامیح اییحص سرفلا طاح لاقب رد هنشانعم

 هنم مفنذب ن ناک اذا طراح ماعط لاقب روند اا .نالوا ررثیش ,نزاق ) طداححا (

 رد راف م هزغظ ب نکلر دمو هرزوا هجووب هد باتک هداموب هچرک ناطبلا
 ردقلوا هلو طراحو هل | هدح ومیاپ طبح

 قمروا هلادش هلنوکس كلب و كناخ ( طبلا ) (۰ ةمحلا ءاللا لصف «)

 هر هلل رللا هودو ادیدش هرضااذا یناثلا باملا نم اطبخ هطبح لاقب رد هنسانعم

 . هلئلدش یب یار وام اهب رض اذا ضرالا هديب , ريعبلا طبخ لاقب رد هنسانعم _قلاچ
sgt genel aimee 
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 هو هلع تناقو تولا لع ارم ازآن لا شا لاق رد هنسانعم . تک

 هنشوق جارد لوق ىلع ردیسا شوق عونر هدننزو فدنخ هلفاق ( طقنلا )
 كواوو یصف كناح ( طوحلا ) ردبسا ىس هحوز كن ةيذاصفلا نب دیزب و رونید ۱

 بودهزوک بوروک یهنسنرب هلرسک كرلاح ( ةطایلاو ) ( ةطیلاو ) هلئوکس
 هظفح اذا ةطايحو ةطیحو اطوح هطوحص هطاح لاق رد هنسانعم قمنقاص |

 ردلمعتسم هنسانعم كمکجورجا یتلآ شقراص ناوبح راسو بکمو هدهعنو هناصو ر
 هایسس هک روند هب هتشرو هناتبف لوش طوحو اهعچب اذا هتناع رابلا طاح لاق

 ربنج ندشموک هنس هرواو بوزید قج وب اک ١ رلتروع بولی روا ندب فرقو ۱
 هدنساضصق صج طوحو راروئلغب هنب رللب نوعا یعفد نیع تباصا بودا دست و ۱

 نی هبنج نالوا ینذٌوم كنهثبننم مان حادعسو ردیدآ هبرق رب هدنساضف هلبح دوخای |
 دب ا نب طوحو ردندثیعبات یدبعلا طوحو ردیسسا یدح كن هک مان قراط |

 شا ورق نب طوح نم شاورفو ردرل هباصع یزعلا دبع نن طوحو هم نب طوحو |
 طساق نب رمت راظلا طوحو رلیدلیا دع نداصا راضعب ینرد و ردندارعش |

 یا اصقلا انوطاح برعلا لوفنو ردراو ییاور هدشیدح هکرد هسکرب ندندالوا |

 ردند هطایح طوحنالوا رکذوب انوداراول مهنم دعبلبانک امو انلوح مهوانع اودعابت ۱
 شا دارم اذهعم رلیدرح رانک بوشلوط قاربا ندزب نکيا هدزفارطا مزب ینعب |

 ذاا تسود بودىا تباصا هثداحر هیسکر كدا و ندرایدنکر رل هسلوا |

 هدزتاعاو رلیدلک هرغاب بویلنا مهمالصا نکردبا دیما تنواعم ندرلهسک ی راکدلیا
 را رداصقلا لوطاح هلهح و ءارهتسا هیسک لواو روئلوا دارا هدر كجد رلیدوب |
 | هدننژو لعق ( طوحلاو ) هدننزو لیعفت ( طولا ) رد هنسانعم دیعب اصق ]

 هطوص و هط وح لاش رد هنسانعم یقیقص بود هزوک بوروک یی هنسنرب هد رل وب ۱

 | (طابتحالا) هلع اذا طالا طوح لاقب ردهنسانعم كمر وج طئاح طیوصو هطاحاذا |
 سفن هکرد هنسانعم كلنا لع هرزوا تریصبو مرح هدهدامر هدننزو لاعتفا |

 هرم ( ةطوحلا ) مرا ىف ذخا اذا لحرلا طادحا لاق ردمنلتسم ىب هظفاحم
 لع هلتریصبو مزح ردرلعسا ندطابتحا هلرسکو یصف كناح ( ةطبلاو ) هدننزو

 ر دطایحو ناطبح یعچ هنسانعم رادح روند هراود ( طلا ) روند هکلنا

 نحاحرادح هراودهک ردح راش هلي كاحیدبا قلواناطوح نالوا سابق هلبا لر

 راد اما رئاد طئاح سپ ردششوا قالطا هل رابتعا ظفاح طئاحو هل رابتعا
 هیحانرب هدهماع و رونلوا قالطا هناتسب ازا طئاحو رونلوا قالطا هراوید نالوا _

 | داوید هدنزرط لیعآ كنسهفثاط نیشن شح هدنزو بارع ( طاوخا ) ردیدآ

 ۱ باود نایودب هکر ونید هناکم لوش ۰ هلي كيم ( طاحا ٠) رونید هنب رام حوا
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 ۱ روید همدا .ندا لکا قوح یەنست قلعتم هبادغب و ییادخب هل رسک تا

 | نامثشو رلوا تّوق هدنحازم كنيلبا لكا یادغب ارز ردق هع روس بولت وق
 ۱ لوق ىلع هنحاص یادغب ) طناا ( تنم یا یطذح لحر لاقب روند همدآ

 ۱ هکرولوا دیک ات ینظفلرجا و روید هنشج اضغ رجشو روند همدآ قوج ییادغب
 | ةريصلا طنا هلا برعلا لوشو ياق یا طناح رجا لاقت رولوا كءد یهرق كب

 | ردنوغلوط یسهسیک قوچ یسهقبا كنالف ینعب مهاردلا ریثک :معلا مبظع یا
 | هلخناص قوح ییادغب هکایوک ردندهبص ولت تایانک وب و رونلوا دارا هدرب كحيد
 | ردراو ینوادع و هنیک اکب هدننورد ردرکا کی _ يبق كنالف و ردشلوا رنک نیس ها

Asasا ءانعم و ةوادع ليم ىلع لئام نایک یا زیزحسم و یل زا ائاح نالف مر ر  

 | یداصح تقو كعرز هکرد ذوخأم ندطونح هروب ةيانك و هنسانعم

 | ( دنلا ) رولوا لئام هف طز نیکا هدبتق ولوا هکر ونبد هفیشقپ

 | قلآ قولوص هترهروجک سکوک ند هسانو مغ هسکرب هلیئوکس تنونو یصق كن اح
 | نعي قمرازق نایتشسو رفز اذا ییاثلا بابلا نم اطنح لحرلا طدح لاق ردهنسانعم

 | یرلقدنللوق رلب رع طاحو رجا اذا مدالا طنح لاق ردهنسانعم قغایو هیمرق
 | مع كنیکا هدننزو دوعق ( طونلا ) لبنلاب یا طنلاب هامر لاش روند هقوا

 | ناعاذا لوالا بابلا نم اطونح عرزلا طاح لاقب رد هنسانعم قغعاح بواک یقو
 | تمرلا طنح لا رد هنسانعم قمراقآ بولو یلاک توا ی راکدید ثءرو هداصح
 | قمناج بوک قو جم كنیکا یخدوب هلبرسک كنز ( طانحالا ) كرداو شیب اذا
 رد هنسانعم قمجاص طونح هتیمو هداصح ناحاذا عرزلا ططاحا لاق رد هنسانعم

 | طنحا لاقي رد هنس انعم كل واو طولا هيلع لمح اذا تیلا طنحا لاش
 قم راغآ بوشت توا یرلکدید ثمر یخدوب هلنیتخخف ( طنلا ) تام اذا لحرلا
 (طوناو ) كرداو ضيا اذا عبارلا بابلایم اطنح ثمرلا طاح لاش رد هنس انعم

 هبط بک ند رل هنسن وبشوخ هدننزو باتک ( طانلاو ) هدننزو روبص
 ر 1 - 7 ۳ 7 م صح ۱ اب

 بکر ندرتاسولدنصو روفاک رونلوا ره و زر و لیحاص هرروا یهب تیم ھت روند

 ريختو قمجاص طونح هننفك كتيم یک طانحا هدننزو لیعفت ( طينعلا ) رولوا
 هتطع ىسەخست ینالث هدانعموب حراش هطنحا ىنعب تيملا طاح لاق رد هنسانعم

 هدن زو لعفت ( طنصلا ) رذقفاوم هج راش یخد هدهرئاس لوصا اعقاو ردشابا

 7( ةثصنلا ) طنصف تيما طنج لاقي رد هنسانعم قغلبمط هللا طونح ینفک كنيم

 ا كوب و روك هدننزو رجا ( طنحالا ) یدنلوا رکذ هدنناب هره هدننزو هطبلع
 | ( طانعسالا ) اینک ةيعللا میظعلا یا طنحا لحر لاقي رونید هب یثک وللافص

etیالوف یک تكمجاوص هدنناپ یدتک كلوا بولوا اورب یو ولنآ رم > همولوا  
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 ردفعصم هدانعم و لوق ىلع ةقانلا *ايح ىف هبیضق لخدا اذا ریعبلا نالف طلحا لاق
 كنهنسن رب لينوكس كه ویحف كناح ( طجلا ) ردفلوا لاهم نالوا باوص
 (٠ ةطاجلا ) هرمغق اذا املا بابلانم اطج هطجح لاق ردهنسانعم كمردبک ینغوبق
 ۲ ردروسکوا راجا هکزوند هتنوشخ و تقرح نالوا ضراع هغو هلص تن

 هک ردبدآ رش ع ون رب هبب- هربا هطاج و ةقرح یا ةطاچ قلح ذخا لوقت
 نر افت 5 دوخاب یرببتا غاط لوقیع ردنا ظخ كب ندنآ یمسق نالپ

 | عج ردجاغا .یراکدید ا ناتتسپ نع و یزبجا ناب هکردزیج دوخای یتباغآ
 ردبحاغا ربجا تدوک یمرکد ردر کا ها ط _رعشوب هکربد حراش رد طاج یسنح

 هایش یتعد .هداوس نالوا هدکرو اتش, کا یهتن رولو ۳ هدرخ هدرخ
 هتبحو ها یا ياث لما بابا لابش روتلوا قالطا بلقلا ةطاج ةف ا

 رایدلیا ریسقت رد هدام تکرو هکهلا تلقلا مع رو مد راضععب

 ردیعا كنوا رب هش هننواقعادفب و رونید و كنادغب رصم هصاخ هطاج و

 ردبعا كلوا رب هایصف كيمو كناح ( طيطجلا ) رولواولتنوشخیسملا كنو نكل
 رلث وا هما اب رام هکر درسا نفج روق هنوک ر و هنسانعم هیح روند هنا و

 دوخاي ضرا رب دوخای عضوم رب هدانهد هلیصف كناح ( ناطاج ) رولوا هرحصا
 ٠| كناح ( طاعجا ).ردیدآ عحوم رب هدشزو باح ( طاج ( ردیعسا لبح زب

 رولوا هز اراقلتوا هکردبدآ كحوب كجوک رب هلی كناح ( طوطجلاو ) هلرسک
 هدهقلاسس تتک هلرصضق لاو یرسک كناح ( یطایجخ ) رد طیطاج یرلعچ
 رد هثساذعم مربا ییاح ردندنرلاوسا كن لتیضح ؛مالسلاو ةولصلا هيلع نعربمعم |

 ردندآ قلموق رز هدانهد رد رغصم طبخ ) طیج ( ردینا رگ ۳ كحراش

 ر نوحا هاج ندشنوک هنرزوا كک اکت و كبەمصا هدننزو لیعذت ( طي ظیمصلا )

 هنکي ارش هیلع.لعح اذا .همرک طج لاق ردهنسانعم قلف هرتس ینرللاد دل رمش

 هبسک ر و هرغص اذا 4لئج لاش PEY ER نلج وک یی هنسن رو سعشلا نم

 الف تبرمض la لمل هنم و رد هتسانعم قمروا هحهتسهآ قرهیم رغا بودبجآ

 اندرد بوروا هدمب هلی بویمروا هح هتسها هدنقو تغیدروا ینعب « طرح

 (فطنا) ردد :آ لحر ر هدننزو رقعح (سبنح ) هوا والب كعيدروا هک از هلا

 هدر ما 6 لر اوخ ربلا یا هطلاب یتا لاش روند هبادعغب هل رسک كناح

 هدننزوبنع رد طنحیعچ ردعفا تیاغب داع هر یفیدرصا كنوک ییادغب شفانیج

 روند خد یطانح هلیسهدایز هاي روند هبیضئاص یادغب هدننزو دادش ( طانطا )
 یلطانطادح نی نیسح روند هنتفرح قلجتاص یادغب هدننزو هناتک ( ةطانلا )
 4 طتملا) ر ورا تفرح ردنداهفق هکرصن وب یدزرف و یردپ و
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 ۱ واللا تار نالواباوص دوخای هتان TNE روئید م 3 را

 | یغاسشا ندنساهب كعیبم رب هدننزو هثیفس ( ةطيطلا ) زولوا نار اشا
 | ( ةطبطلا ) نما نم طحام یا ةطيطحلا هنم بلط لاقي روئید هرادقم شلراو
 ۱ تكناحو كن ره ) طیحالا ِ هنسانعم هفرس روند هندروق جافا هلبس هی" رغصم

 | یا طا لحر لاقت روند همدآ نالوا سلما و زود یرلیاج ییا كنتربم هلیعف

 همدآ ناوق لی نیکمیب و فیفخ تیاغب هدننزو یرب- ( یطوطحا ) نینتلا سلما
 هدنورو یوص كب هدننزو روبص ( طوطما ) قزت یا یطوطح لحر لاق رونید
 ( هدماش هدننزو نیع» ) نیطح ) ةعبرس ةي ئا 'طوطح هقار لاق روند هب قا

 | ردەدن [یرادقم كن راترمطح مالسلا هیلعو انس ىلع ین بیعش هکر د,دآ هن رق رب

 عاشماب نارع ناطح و هتسانعع سي روید ههکت هلرسك كناح ( ناطلنا )
 أ وبشا هل ایزبق لر وب نم یلغتلا سذخا رددار عش فوع ن ناطح و ردیعسا یرذب

 بیبشت هدنرعش « بتاک قرلا ق ناوتعلا شقراک + لزانم فوع ن ناطح هننال *

 | ( طقلا ) روند ههنسن هد رخ و كجوکره هدننزو جزز ( طمطلا ) ر هدشلیا

 | هيف لاقت روند هغلوا هک رحل اریثکو سا فیفخ هک رب هلیصف كفاق و كلاخ

 روده روع رودو هدننزو هرم ( ةطقحلا ) ةکر لا ة ةرثكو مسجلا ةفخ یا طقح

 كرلاح (ناطقبلاو طقبا ) روند هلنالوا كالاج و تسجو مس اةفیفخ لوق ىلع
 | لوقیلع ردشوق نانلواریبعت جاروت هلفرح هکردبسا جارد هلیعع كرلفاق و یصق
 | هني تآ هل رسک ( طقح ) هلاه روند هئاطقبح هنسشید روند هنککرا

 ةرصقیا ةناطقح و ناطقح ةا ما لات رونبد هن روع رودو هلا ه دش ها رلاط و

 | لوقلع روند هنسیروس هود نالوا هدایز ندراهم زوب هدننزو هطبلع (فطبللا)

 | هدننزو طلخ ( طلطا ) هسیا رولوا ردق زویکیا و زوب نویق رارید ةطبلح نام
 قلراط و جلو فلحاذا لوالابابلانم اطلح لحرلا طلح لاقب رد هنسانعم كليا نيم
 EY بضع اذا عبارلا و لوالا بابلا نم اطاح طاح و لحرلا طاح لاق رد هنسیانعم

 نرو نا نالا نم اطلح طلح و نالف طاح لاش ردهنسانعم كليا تعرس هدشیا

 هدرلن وب هدننزولاعتفا (طالتحالا و) هلل رسک كنز (طالحالا) مالا ف عرسا اذا
 | ههكلهم رادرب طالحاو طلح ىنعم طلتحاو لحرلا طلحا لاش ردهنب رلاثعم طاح

 ردهتسانعمق2ل راطیمدآرب و ةکلهم راد لر اذا نالف طاحا لا ردهننانعم قوق

 نیل ف طلحا لاقب ردهن انعم یفاق هغلابم ىنعب كلبا دهح و دح هدکلنا نع و

 ردهثساذدعم قفغوص هنحرف كنهقا یینلآ هلی E نر A تا
 :erer مو هم تب
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 نروار مادو رد هل رعاش مان دوسا یلشهلا رفعی نب طیاطح و ریصق

 هلیظفلةر هن ر هرذ SS RAL E ردهطراطح یدرفمرون ده هک رق

 ۔ شیع طیاطب طیاطح ام هکر دندن رایحاحا كع نایبصیح ردح رص هو هاکلیاریسفت |
 هکردن طئاطب و طئاظخ نزک بولام هدنرامد راودا قهر رار د قالا ت

 تویلوا یبهعوا ( ةط ربی دنا )رد لە كچ
 | اھل هک ام ال یا هطوطح هيلا لاش رولوا فصو هغانبق و هب یرغص نالوا قربص |

 ` بویلوا قفح هک رولوا فصو هزوما ولقشفاب هلیسهش لوعفم مسا ( طصلا ) |

 هدننزو باح” ( طاططا ) نسحا یا طخ بکنم لاقب هلوا ا فيطل |

 چا كنبرالیبف كنسعاب رکذ هکرونید هراقجرابق هدرخ هدرخ هیبش هبهطویس |
 هدهرهج اضعبو یک یراقجرابق یتشادروق ردیا روهظ هدنسهروج دوخاپ هدنزوب |
 دوس طاطحو ردهطاط>یدرفم نوا نابح نکل روتلبرا بودیا روهظ ید |

 هرمكلا طاطح و نبللا دب زب یا انلک اف طاطحلاب انا لوقت روند هفیق نالوا هدنزوب
 كمدآ ر خد و هلرمسک كنممه ( طاطحالا ) روند هن ریلیبق كئسهاب رکذ |
 هلکمروب"یزو دوخای قمقح رله ويس نانلوا 1 ی رلکدید طاطح هدنسه رهح ۱

 ههحو نعسوا طاطلا هب جرخ اذا ههحو طحا لاقب ردهنسانعم قمرابق بولاموط |

 بوریوروز هرالو هرزوا یاب رب نکرروب هود هدننزو باتک ( طاطما ) جو
 ماعطو هقش دحاىلع مامزلا ىف دقعا اذا اطاطح ریعبلا طح لاقب ردهنسانعم قغابط |
 هبک | اذا ماعطلا ف طح لاقب ردهنسانعم كع لراهلراه هلرهکوح بولیروآ هرزوا |

 یحاسص هلقعثباب هنبرکو بوایرو یرکح قآ ندفلزسوص كنهود و اطحم یتعی
 لاقت رد هنسانعم قمریا ندنرکو قرهریدشغوا بویغیص هلیسهجلمب ساروا
 نع لحرلا طحف هبنج هنر توتلاف یتط اذا اطاطح لوعفلا ءان ىلع ریعبلا طح |

 اي ( طاطحالا ) بجا نع لغت ىج یطلالایح لع لد ت هی 6
 ' بوکوجهرالوب هرزوا ینایرب هود یک طاطحو طصاف هطحلاق ردیعواطم تنسلک |

 هیقش دحا لع مام لا ىف دقعا اذا ا طحا لاقب FE و قرنایط

 | هب هحاردب هدننزو با رغ ( طاطخلا ) اطح ینعی هلکا اذا ءاعطلا ف ططح لاق |
 فورعمر هدننزوبوسعب ( طوطحع ) ةثيبخا ةحارلایا طاطحلا اذهاملاقب رونيد |

 ' راغصتسا اقلطم و روند هزىق شا رک هوو هباصس ( هطاطحلا ) ردیمسا یداو |
 لاقب ردهنسانعم قلراو یغاشا هدننزو هلرلز ( هرمطل ) رونید هثیش ناتلوا |

 عرسا اذا لجرلا طعطح لاقب ردهنسانعم كليا تعرمس و طحا ینعم *یفلا طعطح
 قجلاو ةعانىا ططح نادبالاقب رونيد هرلندب دب مالمو هزانو رت هلنیتش ) ططحلا )
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 یرلکدید طاطح هدنزوب كنهسکروةطعلاب هشقنو هلقص اذا دلج فاکسالا طحلاقب
 لا : ردهنسانعم قمقلاق بولاموط هلکمروس یزوب لوف للف قمفح راهلویس
 | هدننزولاعتفا ( طاطتحالا ) چهنق ههحو نعئوا طاطادب جرخ اذا ههحو طح
 ( ةطحلاو طلا ) طح ىنعم *وشلا طتحا لاقي ردفدارم هدلوا یانعم هلا طح

 | بورب و لقیص هنب رلشبا نالوا هدنرللا كرلجارسو درلیجثوباپ هلب رسک كريم
 راردناریبعت تاخام هل رحم رولوا ندحاغاو ندرومد هکر وسدهنلا كحهبلیا شقن

 نّتسیا یتسمردنا ینکو نالوا هدنسهفرآ ندهسکر مدا ر ( طاطعتالا )

 سيق ندننهق كعيبمو هنع تا هلأس اذا هرژوانالف طصما لاقب : ردهنسانعم
 (ةطحلا ) هنصقتتسا یا اثیش هني نم نطح“ا لوقت ردلعتسم هنسانعم كئتسيا
 هغءراو یغاشا یهتسنرب ردرلعسا و یصیصح ) ىطيطحلاو ( هل رسک كناح

 | [ايطخ رکلرفغن ةطح اولوقو ] یلاعت هلوق هنمو روند هکمردنا كوبندهقراو
 دوملایتعب اولدیف ان ونذانع طے نا یا هطج انتلگیسوا ات ونذ انع طح اولوق یا

 هلسارسایب العو لح قح ىنعي "ا رج هطنح یا اناهس اطهاولاقو كلذ ربغ الوف

 Te یتساعدتسا بوذ وفع هلر رافغت-او هو ییعد هل رلعد یتس هلک طح

 قیرطب بویلیا لاثتما هدنراقدرویما هدنباب یرللوا لئاق یبهروبنم ۶ لک نالوا
 هلن رلع داناهع» اطه نالوا هنسانعم یادغب لزقالعاهدنتغل یطت یلد هطح *انسالا

 یرلسوقن كيب ترد یمرکی هدنعاسرو رهظم قاقحسالب هنلوز باذعو زجر
 د امیعب ی هرو هک یهلا صا نن رقم ضعب یدلوا رفس یوس مزاع

 الاوكيلا بوتنو كرغغتسن نعضتم ییوند وفع یاعدتساو رافغتسا هکلب بویلوا
 لصالاف یسهلک هطح هدتیآ وب و رلیدد ردنرلایا زابن یسهلوقم اتع فعا
 طحاربز یدتلوا لودع هعفر نوعا تاب یانعمبولوا بوصنم هرزواتبردصم

 عبو رایدلیا تأرق هلبصت لصالا ىلع رلنطهبو رد هدنریدقت ةطح ان وتذ اذع

 یادتبم هکر ایدیدرد هدنر دقن ٌهطح انثنثسم بودبا رابتعا ردصم مسا نیرمسفم

 ۱ راشم هلا ی رعو یار ی ظفل هطح هروک هلوا لوقو رولوا رخ رز

 | (ةطاطلا) ردیساكنآ ناضمر هدهفلاس بک راسو هدلبجا هطحو رولوا ش

E۱ هب هنسن كحوک هدننزو ریما ( طیطاو )هدننزو طبالع( طباطاو  

 | لاقب رولوا فصو هجرف یربا هلیءانا طیاطب طیاطحو هنسانعم ربغص رونید
 | هکرکع ردربتعم كلکجوک هدنموهفم كطباطح نکل منت یا طب طیاطح رح

 ا عابنا هطیاطح یطیاطب هدارواو یدنلوا رکذ هدنلحم هکتن هلوا شوی طباطب

 | ردقلوا یموب تیاغبو كچوک جرف هدنناذ یماضتفم رلبیکرتوب نکل یدیشلیا

 ۱ ریغص یا طیاطح لحر لاقب روند هیشک هجوج طباطحو یفرصتلا اذه ذخ
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  ینوا ی رلکدید لبقرت یاسدوخاپ :قف را بوشیش یزاقبویم نان هلغمالت وا

 .عبارلا باسبلانم اطبح ریعبلا طبح لاقب : ردهنسانعم كيشبش ینراق هلغمالتوا |
 ۱ ی جرح الف عفاف هم راكي *الک نموا هل وتسي الک نم هنطب عحو اذا

 |. هدنرب یربغو نالوا هدنسهم كنعسق یشاوم طبحو قردلا لکا نع هنطب حفتناوا |

 روک ذمهحو هنیسف هود هد زوبا رغ ( طابا ) روند هشبش نالوا ضراع
 شمارغواهنتلع طابح هدننژو فتک ( طبا ) ردبعا كتلع نالوا ضراع هرزوا

 طبح ا ريعب لاش هلرصق كفلاو یحف كناح رولک یطابح یعج روند هبهود

 هدننزو دوعق( طوباو ) هدننزو طبض(طبطا)یطابح لبا لاقب و طاباهباصا اذا
 ی REE طیحو هلع طبح لاش : ردهنسانعم قلوا هدوبولطابیع كنهسکرب

 : رد هنس انعم قملوا هابنو رده ید كلوتقمو لطب اذا یناثلاو مبارلا بابلانم
 لطاب یتباوت كنلع هل رسک كن همه ( طابحالا ) رده اذا لبنقلاهد طبح لاقب
 یوص كننوقو هلطبا اذا هلع هللاطبحا لاقت : رد هنس انعم قلقا هدومبو

 اذا ةيكرلاءام طبحا لاقي : ردهنسانعم كفك بولیکح هرزوا هحو كمالیا تدوع |
 نالف نع طبحا لاقب : ردهنسانعم كما ضارعا ندهسکر و دوعالاب اهذ بهذ ۰

 روند هنسهیش وص نالق هدضوح هدننزو هرم ) هطبلا ( هنع ضرعا اذا ۱

 هلنبتحف (ةاطنبملا ) رذقلوا هلا رسکو هلا هم یاخ نالوا باوص لوقلع
 كابو كناح )0 طرح ( روند هنروع لوس ییراقو نیکرحو رسقشقایو رودوب

 همدآ شعشاشبواط یکم ولط هلکعقوچ كدوخابهلبضغو مشخ هلبرصق كفلاو یصق
 ( طبلا ) ةتنطب و اظبغ *یلتع یا یطنبح لحر لاش ردتغلازومهمو رونید
 : رونلواقالطا تاطبلاونب هنیدالوا ردیبقل لورع ن ثراح هلنیتصفو هدننزوفتک
 طبح هرکیثبش یک هود شمارغوا هنتلع طابح هدهرفسرب روند یطبح هدنتبس

 ناداو لوهج قرهلوا لعاف سا ندطابیبحا ( طبوبحلا ) یدیشلوا بقلم هللا
 یا طبوبحم لحر لاش رونید هبهسک نالوا بضغلا میرسو بردم زبت بولوا
 رونیدهثیش زیجاننالوا ریغصو ریقحهدنن زو هصیصج (ةطيطبلا ) بطغلا عی مس ل وهج

 لاقب : رد هنسانعم قتلوا ناوثش ینراف كنهسکرب هدننزو ءاقنلسا ( ءاطنبحالا )
 كنهنسنر هکردیف دارو هدننزو طشک ( طشحا ) هنطب فتا اذا لحرلایطنبحا |

 كناح( طلا ) هطشکینعع اطشح هطشح لاقب ردهتسانعم كمردیک ینالوا هدنز و
 لاقب ردهنسانعم كمردنا یغاشا ندیرقوب یب هنسنر هلد دشت كناطو یھ ۱

 هاست زوحنوا خر طوطحو طحو هعضو اذا لوالابابلانم اطح “ىلا طح ۱ ۱

 هشياو صخر اذا اطوحو اطح رعسلا طح لاقب رراو یغاشا یتساپب هکر دلمعتسم
 رسو رلبجش وباب و لغس ىلا واع نم ردح اذا لحرلا طح لاق : ردهنسانعم كما

 : کو هنس انهم كلا شقن بوربو لقيص هشب نالوا ديلا هلبا هطحم س 1
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 لحر لاق روند همدآ نوزوا كب هلرممک كيج ( طاورا ) هب صغ اذا عبارلا

 لفنجح ( طبنلطا ) ردیعماث بنر هدهرصبهدنن زوییح( یطح) لیوط یا طاورح
 هربقیراع ندنعش جاغآ هل رسک كناحو ليج ) ءاطححا ( روید هن السا هدننززو

 | ردباوصو لوق لم ردتغل هدنظفل ءاطحح لا همجعم یاخ ( ءاطتمطا )رود
 ردهنسانعم كلیوس نالب هدننزو طلخ ( طلا ) روند هرب ترسو تشردو دوحای

 لاق : ردهنسانعم كما نيبو بذک اذا یناثلا بابلانم اطلح لحرلاطاح لاقي

 هلس اذا هفیس طاح لاش : رد هنسانعم قمریص حقو فلح اذا لحرلاطلح

 ردهنسانعم قعوص ییردو هقلح اذا ها طلح لا : ردهنسادعم كلیا شارتو

 هوئسب راج لاقي ردهنسانعم قمرقجو هطشک اذا ةيبظلانع دلج لاطاح یا

 روند هلق نالوا راقآ بویمروط هدنننق هدننزو ةنیقس ) هطلما ( هب یر اذا

 انا لاقب رونبد هدرغوب وبوق حا رب هدنشنزو هفرغ ( ةطاجلا ) ردهيمسا ءاه
 نل روغوا یبهتسن رب هدننزو لاعتفا ( طالنحالا ) بئارلانم ةرثاخ ةع رح یا ةلحاح
 كيورشم نالوا هدناقو هسلتحا اذا هطلتحا لاق : ردهنسانعم قعاق هحهتسهآ

 ( طولجلا ) عجبا هبرشاذا ءانالاقام طلتحا لاق : ردهنسانعم كمحا یتسهلج

 ءاتطا ةلبلقلا یا طولح اما لاش روند هروع هحرسایح ؛دشزو روبص

 لاقت : ردهتسانعم كمربو تقشمو تجز هبهسک رب هدننزو هلعافم ( ةطلاحلا )

 روتند هب هقا هحوق فیعضو كشوک هدننزو ءارج ( *اطاا ) هدیاک اذا هنحلاج

 ندفلناوتان هود هدننزو لاعفنا ( طالجالا ) ةفيعص ةوخر یا ءاطلح ةقا لاش

Ceلبع نخ ( طيطعلجلا ) لدج اذا ریعبلا دیاجتا لاقب : ردهنسانعم قلوا  
 أ ( طافللا ( روند هدروغ و ییاقو و وق كب هدننزو لیبصز لوف ىلع هدننززو

 طافلجو طافلج وه لاقب رونید هبیجاغلف هلنیئرمک ( طافنلباو ) هلبرسک كيج
 هدننزوهحرحد ( ةلفلطا ) رییقتلاب قرطاو طوبخبدادلا نفسلازو رد داس یا
 طوبخاب اهحاولا زورد دس اذا ةنیفسلا طةلح لاقب : ردهنسانعم قلبت اغلق ة یبیک

 لاق: ردهنسانعم تل ابا شارب هدننژو هحرحد ) ةطاسا ) ریبقتلاب قرخاو

 یلاعت هنوعب رک هقلحاذا هسأر طاح

 یحماق دوخای هرکصندقدلاغاص هراپ هدندب هلنیتعف ( طبلا ) (۰ ءاغالصف ۰ )
 كکنکدو كنيم لوق ىلع روس دهب هنشنو را نالف هدن رل رب هلقل ر وا هلکنکدو

 بویالتج رک او هلوا شمال رای بوبالنج نکل بوشی# هکروتد تم ارت لوث
 حرجلاراآ یا طح هدسخ ق لاق هلا هم وب نيغ روند بواغ هسرقح ین

 بواغف تیمدو تعلقت ناق ققشت م قلا ةمراولا را الاوا هریلادعب ندملاب طابسلا وا

 قوج ینوا لوفیع قعرغآ ینراف هل غمالتوا توا قفاوما هنحارم هود طبحو

 س

 وا



 فا تب افب هک روید ا ۳ هبشاب رو دا ا هنسانعم توقا

 هلذلوا لایسو هجا تیاغب هکر وند هفلموف لوش هلبصف كنا ( طیعتلا ) رفوص
 شازوب هلینوکس كنيعو یصف كنا ( طعقلا ) هلوا ردنا لقن هناروا نداروا راکزور
 ردانسانعقلوژون تا هلنیتصف ( طعثلا ) ریغتمیا طع م لاقب رونید هلا نفعتم

 رد :هنسانعمق هراب بودنا نفعت یردو ریغتاذا مبارلا بابلانم اطعث محل طعث لاق
 تطعث لاقب رد هنبس انعم قمالتج بوشیش قادودو عطقنو نتنا اذادلج لا طعث لاقب

 هب فط روم نیدکیا شخ وق هدننزو هحرف ( ةطعثلا ) تففشتو تمرو اذا هتفش |
 قعافوا بوک ود هدننزو لیعفت ( طیعتتلا ) ةرذم یا ةطعث ةضیب لاش رونید
 كمالو ىح تا ( طلسلا ) هخحط رو هقد اذا" *یشلا طعث لاقب رد هنسب انعم

 ئصلاو ریعبلا و روثلا طاث لاش رد هنس انعم كی ی

 كجا و بوتآ نما قب ویص هسک رو اتفیقر ع اذا یلاٌملا بابلانم اطا

 ی او او ليف طاثو هب هحطلو طلئلاب هام راذإ انالف طلث لاقب رد هنس انعم

 ( طلا ) "رونبد هتساج ج رخ هدشزو دعقم ( طلثلا ) رونید هتسرت قیوبص

 ( ةطلشا ) رونید هروماچ قیویص هدننزو روفصع ( طولتلاو ) هدننزو رفعح
 لاش : رد هنسانعم كفلک ویلس بولوا مادنا تسس هکر هدننزو هحرحد |

 ىلع هروماچ قیویص هلننوکس كيمو ىف كلا ( طفلا ) یخزتسا اذا لجرلاطمل
 دارعو هدننزو هطلث ( ةطافلا ) رونبد هربجن ولوص شلرغو قبوبص كب لوق

 طا قمع لحزلان#لاش ۶ رد هنتسانعم كاوا بویر ۲
 اصن *ىشلا طنن لاق : ردهنسانعم قمرا هلینوکس كنونو یصف كنات ( طنثلا )
 یا تدام ضرالادم امل یلاعت هللانآ ] بعک ثیدح هنمو هقش اذا لوالا باسملانم

 یورو نونلا مدقتب یورپ و اهلدانواک تراصف اهقش یا [ لاباب اهطننف تکرح
 طیبثتلانم ةدحوملا ءابلاپ

 ناوبایو قیویص ندرب هلیوکس كناو یصف كيج ( طئجلا ) ( ۰ جلا لصف .)
 (طولثبلا) اطسهنم ابطر هبیمر اذا یناثلا بابلا نم طثح لاق : ردهسانعم كاللدح
 بابراو رلیدلیا عارتخا برع ناوسن هکر دندنناک مانشدو منش هدننزو نوب زبح
 توصم ندنسهلک طاث دوخای طح هيس 4 طا هک ای وک رلیدعا تفت نا تغل

 هللرمسک كنهلعهم یاحو كيج ( طحج ) هلوا كد هحالس ةباذک هلغلوا بکحو
 هدننزو جرب ز ( طرحما ) ردندنت الک رازآو رجز صوص هنسق یمکو نویق |
 دامو هدنزو طرحح هلا همجحم یاخ (طرخا ) روند هب یراق هحوق كب 1

 ردصمو هنس انعم هصغ روند ههنسن :شمروط بوناقیط هزغوب هلنیتعف ردیف
 یی نما ر مال طرح لاق : ۳ ردنا قمروط با ر رولوا |
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 ندکلهنسی قیوص هکرد هنسانعم طلثو هناعو هيلع یرزا اذا لوالاو یناثلا بابلانم

 | رایمشوبا هکرونید هشپ رج طرلو طا ىنعم یصلاو روثلا طرث لاقي ردنرابع
 هدنباب هرم هل رسک كن ا ( ةثطرتلا ) شي رسلاب ىا طرثلاب هقزلا لاقب رونللوق

 | تراص لاقب رونید هفلباب قیوص ولوص هلل رسک كنا ( ةطايرثلا ) یدنلوا رکذ
 | قلذسم ( یطنرتلاو ) هدتنزو یربح ( یطنرثلا ) ةغدر یا ةطاي رث ضرالا ١

 (هطیرتلا) لیقث یا طنرثمو یطنرت لجر لاقب رونید هیسک ِناجئارکو لبقث هدننزو
 [ طب راب ریعبلا لاق زدهنسانعم كلسرت قی وص اعباتتم یف هود هدننزو هحرحد
 لوح ( ططعرثلاو ) هدشنزو هذغنق ( ةطعرثلا ) اکرادتم طلث اذا قي رهيك

 | قب ویص یروط هدننزو هليع ذق ( ةطیظعرثلاو ) هلباه ( ٌةططعرثلاو .) هدننزو
 | قيويص هدننزو لبلزح ( ططعرثلاو ) هدننزو ذغنق ( طعرثلا ) رونید هباب روج
 | هدو هذفنق ( ةطمرتلا ) قیقر,یا ططعرثو طعرث نیط لاقب روند هروماچ

 | رونید هفلاب:قیویص ولوص لوق ىلع هفلاب شاپ هدننزو هطبلع ( ةطعلتلاو )
 | قوا ولقلاب قی ویص دوخای ولقجلاپ شاي رب هدننزو هجرحد ( ةطمرثلا )
 ال ندا ییهنسنر و طمرت تاذ تراصاذا ضرالا تطمرت لاش رد هنسانعم

 | ( طمرثلا ) هنوصی یا غضملا طمرثی لاقب رد هنسانعم كمردنلسس نکرنیج
 زا ینا نکرتیچ توا هلغلوا والشاي هکرونید هنوبق یثید لوش هدشنزو جرب ز

 | مولطهدنزو زامرحا( طامرتالا)غنعلا طعرفت ةريبكىا طعرت ةن لاقب هلوا رردنابس .

 زا ندنننعغ طرف هک رو متن اذا ءاقلاطمرثا لاقب رد هنس انعم قمرابق بوشیش

 عفتناف بضفلا هيلع بلغاذا لحرلاطمرثا لاقب ردلمعتسم هنس انعم قمرابق یک مولط
 قمرقمح هل دیدشت كناطو یصف كنا ( طثنا ) ردشلیا ریسقت هللا هحاسم فلوم
 | لیقت طثو ملساذا لوالا بابلانم اطث یصلا طث لاقب رد هنسانعم تكمروس كروبو
 | كنلاقص لوق ىلع هب هس وکو نطبلا لیقثلا ىا طث لحر لاق روند همدا نطبلا

 ۱ یرللق كنبرلشاق نيبحاحملا طث ضعیلادنع روند همدآ نالوا هحزآ یرللمف كنب رشاق

 | رولک ناطئوطتو طاطایعجردمزالیرکذ كنظفل نیبحاحو ردصوصم هنالوا هحزآ
 | طل لحر لاقت هدننزو هبنع رولک هططنو هلرسک كنا رولک طاطاو هلیعع كرلات

 | د الو امهقيقریا نیبح الا طث لحروا نیبح ااو ةيحملا رعش لیلقلاوا جس وکی ا
 تفلودوخای رونید هب هسوک یخدوب هلیصف كناو كنه زمه ( طئالا ) نیبحالارکذنم

 | هدنزو همارک ( هطاطثلاو ) هلنیتصف ( ططثلاو ) هدننزو طخ ( طقلا ) ردهیماع ١

 | اططواطت لحرلااطل لاقبأ رد هنسانعم قلوا هسوک هدننزو هموع ( ةطوطتلاو )

 | هدنن زو "ارج ( ءاطلا ) اط ناك اذا لوالاو یناألا بابلا نم ةطوطاو هطاطتو
 ۲ روند هکح روا اهل بساال یا هاطن هآما لاق روند هت روع نایلوا یلیق كنغساق

_ ۱۳| 1 
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 كناطو هلنیتعف ( طهبلا ) ردف اضم هباروا طاوب ةورغ رلپ دليا ضارتعا هدرونم, ,

 یدنه ظفل رونلوا بیئرت هلغای یفاصو دوسو جرب هک ردم اعط ول ردرب هلل دیدشت
 یمامل دوسو شا ولدوس ماعطو هروک هناي كن هراس تاهما رد رعم ات نالوا

 ردکر ک ك٤ا هفاضا ید غایناص برع ارهاظ ردقح هلوا

 | سعثلا لاقب رونید هغحلاب هايس هدننزو هرم ( فط أثلا ) (» ةثلثلا *اثلا لصف «)
 ٠ یوخ ديو ,نادانو قجار « ءاع تدم ةط ان * لشلا هنمو ةاجیا ةطأثف برفت
 ولوصبوئلوا افلاوص هغحلاب هرق ارز رونلوا برض هدکدلیا تیر بسک هلبصنمر

 هطأثو نلوا یلاخ ندقم ارصص یکرح هقلخ بولو ترثک یر ربخو داسف هدقدلوا

 هک ردیعسا كحو ولرهز هنوک ریو هنس انعم نط رونلوا قالطا هد هغعاب اقلطم |

 نادانو نیقشاش هدننزو ءارج ( ءاطأثلا ) ردطان یسنج عج رقوص یرب ینیداضوا |

 لوقت رولوا مزال فصو هنیسق یر اوح و ءاقج یا ءاط ام هما لاق روند هنروع |

 ماك ذ(طوولا) رونی دهنالعماکز دنن زو با رغ (طاۇثلا)ةمالاناای یا ءاطأث ن اای وهامبرعلا |
 موك مىا طوونم وهف لوءغملا ءان ىلع لحرلا طثث لا رونیدهیسک شمارغ وا4 ةلع

 اصشت محل "طقث لاقب زد هنسانعم قخ وف بولي زوب تا هلنینعق ( طاشلا ) |
 فیقوتو قوعبویلایوا ندنشیایب هسکربهدننزو طبر ( طبثا ) نتنااذاعبارلا بابلانم

 هق"وع اذا لوالا بابلا نرم اطبث الا نع ةط لاق ردهنسانعم كمزدکشک و كلتا

 طبث لاقب رد هنس انعم مشيش بورس قادود هلنیتصف طئو طبثو هنع هأطب و
 ردهنسانعمكلیا فیقوتو هماقا هرزوا شیارب یهسکر و تمرواذا اط اطت هنفش

 یهسکرب دوب هدننزو لیعفت ( طیشتلا ) هيلع هفقو اذا مالا ىلع طن لاق

 عع مالا نع هطس لاش ردهنسانعم كمردکصکو كجا او قوع ندنشیا

 لاقب رد هنسانعم قلوا فقوتم هرزوا صوصخر هدننزو لعفت ( طبثتلا ) هط |
 قجا هدنلعو راک هدننزو فنك ( طبثلا ) فقو یاوه طبثتف مالا للغ هطش |
 لیقلو روند همدا فیعصو 4۶ قجا یا طب لحر لاش روند هسک نادانو |

 لاش هل رسک كنا ردطابنو طابثا یعج ردهطثن یوم رونید هناو همدآ لبثو

 قلوا طب تآربو هسکرب هلنیتعف ( طبثلا ) لیفت اذکو فیعض یا طث لحجر |
 (طابنالا ) اصب ناك اذا عبارلا بالا نم اظبت سرفلاو لحرلا طب لاقب ردهنسانعم |

 نم بويمللا تقرافم دلصا ضح نالوا زام هر سکر هل سک كنمرمه

 یاخ (طرضحلا ) هقراش دکی ۸ ناك اذا ضرلا هطبثا لاقب زدهشباتعم قاق بولوا 1

 ساطررف هللا هدحوم یاب ) طاب رث ) ردیدآ توارب هدشزو جرب ز هللا همچعم
 ردبسا یردب كتعاجر ندنس هلبق هعاضق هدننزو رفصع طب رب دوخای هدننزو» ۱

 اطر هطرث لاقب رد هنسانعم كلبيع كلبتع یدآرب هت وک بازو :زف كنا ( طرتلا )
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 ِ نوم بحاص یابال كن هفناط کر هش ( ليلا )رود شب یضارا |
 طاب مه لاقب رونلوا ربسبعت یشاتکب هدزجالطصا هکروند هنب رلنلوا هحابا لهاو
 ۳ دکر ک قلوا طلاب یعجو دنوموم ارهاظ هکربد حراش ةيفوصلا نم ناجت یا

 نم نوراف یا طلب مه لاش روند هرلن دا رارف هنسورک ندرکسع ندیک هکنح

 یا یتطلاب لوقت ردهنسانعم قجلق ندهسکر هدننزو هلعافم ( 9 3: تلا
 اا اذا جحاسلا طلاب لاق رد هنسانعم قلابح بوشرود هدکمزوم یک ج ذویو یعرف

 قسشارض وا هل رب یرب قز هلوا هدا هدر بونا نرل رکو هایت ف

 | قعشروا بوشارغوا هلممقو ضرالب مهولزا اذا نالف ینباوطلاب لاقب رد هنسانعم

 یخدو هدننزو لعافت ( طلابتلا ) فویسلاب او دلاج اذا موقلا طلاب لاق ردهنسانعم
 رونت (طولبلا ) قویسلاب اودلاجت اذا شيلا طلاب لاقب ردهنسانعم قعشروا هلق ۱

 سبایو دراب یتعیبط یدبا رلردا یدغت هلیشع هدغاس هکرددآ رعشرب هددننزو

 | د هن اتسک ردب رلکدید دیلپ هلقب رګ هدیکرت ردبا ةلاسما یلوب ردظبلغو لیقثو
 ( ضرالا طولب ) راربد طولبهاش هدیسرافو كللا طولب اکا هدب ص ردندعوتوب
 لو رولوا هیبش هنقرو ءاب دنه قرو ردا یرلک دد یدوم الب ر و یدیلب ر

 ردرعضمو فعصء یلاعطو عم یر هدس نالوا هد هنطاب ءاضعاو ردم یضیحو

 نالوا تیر یرهظوا یدآوفوا یکرخ یا یطولب عطقنا برعلا لوشو ر

 | دوخای هدقدلاق هدن امورف بولي رو هرزوا طارفا هلغلوا بلص تياغب طولب

 قلوا دیمعب هدننزو لاعفنا ) طالبنالا ( لردا هنانک هدک دنک یدنتسم

 ( طقلبلاو و رف (طوقابلا ) دعب اذا لجرلا طلنا لاقب رد هنسانعم

 ( طتسلبلا ) ردیدا شوقر طوقلیو روند هيسمک رود وب هدشننزو ذفنق

 مالمو فیفخ ند صم وب نکل روید هب هتسن رب هیبش نشاط ضم هدننززو رفعح

 را رایان هلکنآ ردقح هلوا شاطرب هدنتعیبط مرم ندنم 3 شاط هنسنو رولوا |
 | یاب ( طثیبلا ) رولوا لومعم ندنآ ردهتست یر لک دید یهلاپ شاط هکطالبثا غو
 | ( ةطوبلا ) رد هنسانعم جاست یج وقوط شاف هدننزو رطبس هلاونو هبت

 شموکو نوتلآ هدنآ رایج وبفهکرونید هئي یرلک دید هطوب هل رح هلم كلا
 | ردبدآهبرقرب هدرصم هدننزو ریز ( طبو ) ردیرعم یسراف ؛هئوب ارهاظ رلردبرا

 | یصف كناب (ط وبلا ) ردن د اروا یطیوبلا يحم نب فس وب نالوا رض هیقفو ماما
 | قلوا لل نكيا ربع كلذک قلوا ربقف نکیا ینغ هسك ر هليل وكس كو اوو
 هدنن زو با رغ (طا و )رعدعبلذاذاوینغدعب رقثفااذااط و طوس لح رلاطابلاقب رد هنسانعم

 رونلوا قالطا هرلغاط صوص هنس هلببق هنیهح هد هف اسم دیر ج اقرا هب هنیدم |

 | لحم هننابراک شيرق نلک ندم االس یرلترضح مالسلاو ةولصلا هیلع ةرکا لوسر



۳۷ 

 هلا عع رك كلذک هلبرلشاط مردلاق و رادلا ىف شرفت ىتلا ةراجا یا كنصم طالب

 - انصق قشمد طالب و اهب تشرف تناک اذا طالب ضرا لاقب روند هر شفسود
 هدسلدنا و ردنداروا یطالبلا ىلع نن ةلسم ندندحم رددآ هبرق ر هدنس
 مردلاق هکر دیدآ عضوم رب هدنسا را وشراح هلش رش ریس هد هنيدمو ردیدآ نصحر

 ءدلبو رد هبارخ الاح هکردیدآ هدلب رب هدننشب هیکاطنا هللا شعرمو ردششود هلیا
 هبنط:طسق هلمالسا هاشداب ماننادج نم ةلودلا فیسهکردیدآ عنصومرب هد هینطنطسق

 ییاما نالوا رپسا ن دنفرط هبا راشم هلغملوا عقاو رلهبراحم هدننی یروفکت
 بلح و ردقح هلوا طالب نالوا دوهب هلع ا یدیاردبآ سا هداروا روفکت ۱

 رپ طالب و ردفاضع اکا طالب لکم دننورد بلحالاح ردندآ هبرقرب هدنساضق
 هيلع تلخا لوقت روند هنساهتن كنکلکب ندنفرط جا كرب لوقىلع هنىزوي

 كنز .( طالبالا) اهنم بلصلا یبتنموهوا اههحوىا ضرالا طالب قزلف یطوسب
 لاقب : رد هنسانعم قمارغوا هنسابنم كننالص دوخای هنب زو كر روغی هل رسک

 لاقب : رد هنسنانعم كعئود هلمردلاق یرب و اهطالب باصا اذا ضرالا رطلا طلبا _

 اون و ریقف بودیک یلانمو لام هلملاب كن هسکرب و طالبلاب ایشرف اذا ضرالا طلبا
 اذالحرلا طابا لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلواراسکاخ بولاق هدر یروقیا هلغلوا _

 یارحو یرغواو لوعفلا ءان ىلع طلبا لاش و هلام بهذو رشنفاو ض رالاب قضل

 بور دناصوا هدلاّوس هیسکر و رلبدلاق هدر و هدفحآ یک یرلشاط مردناق اثبش مهم

 هيلع ااذاانالف طلبالاق ر وشباب یکیشاطمردلاقهکردهتسانعم كلناماراردق هجردقب

 یناوا كرلط ارخ طاب و طالبلاب ایشرف اذا لوالا بابلا نم اطلب رادلا طلب لاش

 هلی كن اب رونبد هنلآ رومد كح هدا .هب وستو عطق هتسارکو جاغا نوحا قمی

 لیعفت ( طیلبتلا ) طرخلایا طلبلاب هطرخ لاقي ردندنوب هطلاب ارهاظ ردتغل
 اهشرف اذا ضرالا طلب لاقب رد هنسانعم كشود هلمردلاق یرب ر یخدو هدننزو

 رداتسانعم قعروا هکسف قرهدبحآ هلیحوا كنغمر هبایس هنغل وق كمدآ رب و طالبلاب "

 1 بولی رو هدکع رو و هعحو اب رض 4 ابس فرطب اب رض اذا هب ذا طلب لاق

 كناب ( ةطلبلا ) یشلا ف ىعا اذا نالف طلب لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلاق با

 ابو راجام مرکایف * ةطلب ءامرد ن ورع ىلع تلزن وبشا كسیقلا ءما هک هلی
 نامزو رهد دوخاب رادقمر ندنامز ییعی ههر ردعتقاو هدنس » لحام نسح

 رددآ كغاط عصي رب اهنیعب دوخای ردهنسانعم یناهک انو هءاعق دوخای سلفم دوخای

 راومهو زود ( طیلالسبلا ) رد دارم یس هناخ شئشود هلمردلاق كروب نم دوخاپ

 | ردهنسانعمكعئود هلمردلاق یرب رب دوب هدننزو طلخ (طلبلا) مرب یح لاوسلا یف
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 3 خراخ ندتقاط و عسو ه.دآ ر و برح اذا دبعلا طعبا لاقي رد هنیسانعم كهك:

 (طقعبلا ) هب وق ق سلام هغلک اذا تلف طعبا لاقب ۳ كا فیاکت ەنىبنۋ

 ( ةطفعبلا ( ريصق یا طیفعب لحر لاق روند همدآ رودو هدننزو ذغن لاف

 . هلفاق ( طقعبلا ) رونید هغلاوب یغیدلراوب كنکحوب .ناغروصوا هدننزو هذغنق
 ترم رغ تھا ی تافاقو لطف کنان (.دشبلا ) ندفدارع و هتوف

 هعتما رولوا ردصم طق و هشاخ یا تنبلا طب لقن لاقب رونید هنناوداو بابسا
 اطش هعاتم طق لا رد هنسانعم "یلغب بوردکرب نوحا كلا كوب ییابسا و

 همدآ رخآ رب یناتسب و غاب هسک رب و لحربل همرخو هعج اذا لوالا بابلا نم
 ناوحاب هکردهنسانع كلتا هلاحا هلیطرمش قوا ف رصتم هنلصاح عبر دوخلی ثاث

 یتعب ر ای یثلث كنلوصح هدکدلبا لاعا و عظ# یهزاول بویلشیا هنس ر هدناتسب
 هاطعا اذا هيلاهناتسب لحرلا طةب لاقب ردنرابع ندکلیا ضیوفت و طرش هنسدنک

 هلنیئصف (طقبلا ) هقرف اذاهعاتم طقب لاقب ردهنسانعم ققعاطو عبرلا و ثاثلا ىلع 3
 رود هرلهونم نلیکود بوشود هر ASR ایست تل نکرسک هویم ندحاغا

 ندهنسن رز و هق رفیاسانلایم طقب ءاج لاق روند هکولب رو هبهقرف رب ندسا و

 روندهةعاجب هدنک اربو هعطق یا اطقب هتم دحا لاش روید هب هعطق رو هن هراب ر

 ميم طق تئاج لاقب رونید هتعاج هدنک ارب یخد و هدننزو هطقن ( ةطقبلا )
 دروغوب هکرونید هشک جوآرب هدننزو بار ( طاقبلا ) ةقرفتم ةعاجیا ةلش و
 رونید هنسهصوب كنبزویرق لهح وا هدنننزو نامر ( طاقبلا ) ردیسیروق
 دعص اذا لب لاف طقب لاقب ردهنسانعم قامقچ هغاط هدننزو لیعفت ( طیقبا )
 اذا یشثلا و مالکلا ق دن لا رد هنسانعم كلوس زيت زتو كعروب زيت زتو

 ۱ مالکلاب انالفطقب لاقب ردهنسانعم كلبا ماحفاو تیکت هللا زوس یهسک رب و عرسا

 ٠ | هیطقب « لثلا هنم و هقرف اذا یثلا طقب لاقب رد هنسانعم ققغاط و هتکی اذا

 ۱ لاقي رفت هلتفاذح ینا نس نوناخ یا ییعب هلنطشال كقف ر هیقرف یا « كبطب

 . قشع بودا قورط هنس هناخ یهوبح هعناهن نوکرب هرابنز رب هکردوب یلصا
 | بویلئدح هرب ینیدلواراچا هلکل:اروهظیسهضراع لاهسا هشرح هدنساننا زاین و
 ۱ ۱ هدنناذ هرابن ز هلکعشود هشالت ويد رارروک لاح وب هدکدلک هسک را داش تروع

۱ 
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 | هلثقاذحو هلبح یشیا رب یدلیا دارا یروبم مالک هتروع نیفلوا هسک نیفشاش رب

 | یربخ رب هدننزو لعفت ( طقبتلا ) روئلوا دارا هیسک نالوا رومأم هکلیا مکح
 البلق الیلق هذخا اذاربحا طقس لاق نيهان قلآ هح زآ هحزآو هّتسح 4:بسح

 1 اوراس لاقب روند هضرا سلما و زود یکی سهتخ هجا هدننزو باصس ) طالبلا )

 ٠ نسحا ام لاقب روند هنشاط مردلاق و اهنم ءاسللا ةيوتسملا یا ضرالا طالب یف
 کک ©

 طال



 ۳ بولآ ۳0 2 ( طبطبتلا ( ردنغلوم كات

 زدهنسانعم قلوا هدنامورف و نجاع و طبلا ف رجا اذا لجرلا ططب لاقب ردهنسانعم

 'هوصزاق لوق ىلع كقوا زاق هدننزو هلزلز ( ةطبطبلا ) يعا اذا لجرلا ططب لاقب
 یآرلافیعط هسک ر و ءاملاف صاغوا تاص اذا طبلا طبطب لاق ردهنسانعم قلاط
 لحرلا طبطب لاقب ردهنسانعم قلوا كدلك نحو هملوح ییعب یقلوا یا کن تننس و
 (طیطبلا)ردیبقل كمدآرب هلیحف كناب و هلتفاضصا ( هطب سبق ) یآرلافیعضناک اذا

 بجعلابیا طیطبلاب یا لاق ردهنسانعم بذکو ردهنسانعم پختو بع هلق تا
 هبهاد و روند هنشاب تنسهلوقمقاموطو لداوتسم نابلوایصوف و بذکلاب اذکو

 طاطح هلع كناب ( طاطبلا ) ةيهادلاب یا طمطملاب هامر لاقي روند هثفآو

 لا رونید هنکینا كيوک یربا و طئطب طئاطح لاق رونلوا ید اعابنا هنظفل

 رد هنسانعم قلا ید عن هلرسک كنم ( طاطبالا ) مخ یا طئاطب ورح

 كلکک لیسی لعاف ےسا ( ةطبطبلا ) نهدلا ةطب یرتشا ۳ لحرلا طبا لاقب

 ودعضوم رب هدنراپد نت هلرسک كلاب ( هطب ) هنسانعم هلجح رونید هثشوق |
 هطب یسوم نب دمع و ینا الا ةطب ن هللادبع وا ردنداعما هلیعع كناب ( هطب )

 هلزلزتم ( ةطبطبتلا ) ردرلثدحم نایایصالا ةظب نب دمع نب دجا نن باهولادبع و
 كناب ( ةبطیطبلا ) ةديعب یا ةطبطبتم ضرا لا روند هرب قارا كن هدنیزو
 كناب ( ایطاطب ) هنسانعم هفرس رونبد هندروق جافا ردرغصم كنهطیطب هلی

 هدننزوذفنق هلا هثلشیا ( طشعبلا ) ردبعشنم ندلیحد هکردیعسا هل رهن ر هلیعف
 یداولاخرنم درا هت روا قاس هکزوند هنکروک كرد هل تاب 0: ۱
 هح لين هلا هیصح و هل ا راد لوئییء هنسانعم تسا روند هنوک طعد و هنسانعم

 زد ذوخأم ندلوا یانعم ( طثعب نا ) رولوا ددشم یاط اضعب و رونلوا قالطا
 لامکلایع هنشاقد و قیافح هلغلوا هدنحصا كصوصخ رب هکر د هنسانعم هد نا

 اند نیایا ةصقلا كلت طثعب نبا انا لوقت رونلواقالطا همدآ 4 علطم و فراع

ba. 2)ےک ہک لباب )  eالمعد ه4طعد لاق د هننسانعم قلر غم هات کس و  

 طارفاو ولغ هدعطو و لعف نیسو 2 ورب و هدنلاهع و ها اذا تلاثلا بابلانم

 (طاعبالا) طارفالاو ولغلاب ناکاذا عیفل سالاوا لهجلا ف طعب لاق ردهنسانعم كما

 عیفل مالا و لهلاف طعبا لاقب ردقداره هدینا یانعم هلا طعب هلبرسسک كنه

 زستبسانم و هحو هرولک هن هنناسل بویمارا ینکوا یندرآ كزوس و طعب یتعع

 یرادقمو دحو ههحوریغیلع لاق ادا لوقلا ىف طعبا لاق ردهنسانعم كلئوس نامه

 ردهنسانعم كمك هغاربا و هردق زاج اذا لحرل# طعبا لاق ردهنسانعم كیا زواج
 بوحاق و هدعبا اذا هطعبا لاق ردهتسانعم كجا قاربا و دعاب اذا نالف طعبا لاقت



 هلنیتبخ( طسدلاو ) هلي كلاب ( طسبلاو ) هلك كلاب ( طستلا ) الاكو الوط
 ریا ندنسیدنک ردق یو بونلشوب هلیسبروای هک رونلوا قالطا هیهقا لوش

 هل رمسک كناب رولک طاسبو هلی كناب رولک طسبو رولک طاسبا یعچ رلهلوا
 لاقب روند هر شلالو هدننزو دعقم ( طسلا ) ردذاش طاسب هلي كناب و
 لاق هنمو رونلوا قالطا ههفاسم نالوا دیعب ( ةطسابلا ) عسستم یا طسبم ناکم

 ةعساپ همافو فصولاب ةطساب ةماق هتیکر لاش و ناتلبل ءالا نی و اهن یا ةطساب هبقع

 ریغ" یظفل هطساب عي هطسبو ةماق یا ةفرعم اهولعح مناك ةارج ريغ ةفاضالاب

 رایدلیا رابتعا هدنمح قرصنمریغ هلبرللق هفرعم هکایوک قرهلوبوصنم و نونم
 هزد لوش ( طوسبلاو طوسابلا ) ردردق هجیوب مدا رب مات یموبق كنالف ینعی
 قورغم هک هلو ناوباپ یرادقم عارذ رر ,یرلناب یکیا هک رولوا قالطا هنیرس

 ربغ هدننزو هرم ( هطسب ) قورفم دن طوسبم و طوساب بتق لاق ردیلباقم
 ( طسلا) ردیداعضومرب هدنساضق نایح هدنرایدسلدنا قرهلوافرصو فرصتم

 هدب لاش رولوا فصو هلا مركو قجا هبرسک و ىع كناب ( طسبلاو ) هلنیتمخ
 ليللاب بوتب ىح رابنلا يسم ناطسب هلادب ] ثيدحلا هنم و ةقلطم یا طسبو طسب
 یلاعت هلوق یرقو رد هين ناطسب هداروب سب [ رابنلاب بوتب تح لبللا یاو
 نیش ( طیشبتلا ) نانقلطنم و ناتطسنم یا ملا و سسکلاب [ ناطسب هادب لب ]
 هل مسک كنهرمه ( طاشبالا ) ردهنسانعم كلبا لیجعت هدننزو لیعفت هلا همعم
 یا اطا شبا نالفای طشباو لع یا اطیشد نالفاپ طشب لوقت ردهنسانعم كمردوبا

 هل وکس كداصو ىع كلاب ( طصبلا ) ردهنجیسم و ردهبقارع تغل هداموب و لتا

 (طبلا) رولوا بقاعم یرثکآ هنس داص ارز ردفدارم هدیئاعم عبج هلیظقل طسب
 حرجلا طب لاقب ردهنسانعم كعشد بوراپ ینابج و ییهراب هبددشن كنانو یصف كلاب

 ةرصلا طب لاقي ردلهعتسم هنسانعم قمراپ ىبهسيكو هفش اذا لوالا بابلا نم اطب

 یدیشل:اریسفت هللا طب یخدیزوا فلوم رونیدهکدروا هکردیسا زّوا طبو اهقش اذا
 رد هطب یدرفم ردیرعم یمراف تب هک روند هزاق طبو هکدروا زوا یروهتتم
 بوسام هه رق لوایطبلا خلا وا ندندندح ردیعا هبرقر هدنف رط اقود طب و

 هل رك كيم ( ةطبملا ) ردشلوا فراعتم هلا تبسن تاذلاب هلفلوابسانم همدآ رب
 كلاب ( ةطبلا ) مضبلا ىا ةطبملاب هقرع طب لاقب هنسسانعم عطبم رونید هرتشیب

 رب هببش هنهروراق لوقیلع راروق یسهلوقء غاب و لاب هنا هکرونید هببد هلیعف
 هنا رلناتصوص رطقم الاح ردرلکدد زیم رطق هدناتسبرع هکرونید هاق هنوک

 طیلسلانم ةطب هدنع لاقب یدنلوا رکذ هکردیدرفم كنظفل طب هطبو راروق وص
 مان هنابا هدندح نف یریکعلا ةطب نب هللا دبع وا و ةروراقناک ءانا یهوا ةبد یا

 كبتک



ِ : 

  gg EC ey eyی سوسن

 هی هبلا یو م الا ا یعادلاک یا اف اب ءا یا اشک 1 لا

 لاقب : رد هنسانعم كعشود بوباب یک کرک یبهنسنرب هدننزو لیعفت ( طیسبتلا )
 راهنلا طلا لاق ردلمهتسم هنسانعم قغازوا بوئوس هنسنرو طسساف 4طسب

 یتعع *یشلا طس لاق رد هنسانعم قلیاب هدننزو لعفت ( طیستلا ) لاطو دما اذا

 كنالعو لج قح یجدبا عیسوو طسب یقزر كلوق ییدلید ( طسابلا ) طسبا
 ءاشي نمل قزرلا طسب یا طسابلا هللاو لوقت ردغث مسارپ ندنس هینافص ءاتس |

 یب یتئأومو باود هک زونلوا قالطا هبوص نالوا دیعب هباعرم طاب و هعسو یا
 هب هود هدنور كن وءالکلانم دیعب یا طساب ءام لاقب هديا یشم عیسوت هدنرل دورو

 روند هنود لب سک تاب طاستلا )نیز ان طناب سمت ا روت لا

 هنب رزواو هلیعم كناب رولک طاسب یعجج یک هعاقو هک و بلک رونش ود؛بولبای هری

 رونید هب و یس هلوقم فی شراپ كج هننکلس یرافارپپ كنجافآ نالینمو ره
 هنطراو روند هرا ولکشود راومهو زود ېک یسایالا هدننزو باع ( طال )
 ( ةطيسلا ) زونند هب هرصتو هناغرف ناوباپ كوب و ردزناچ هد هلا رسک هدنو
 طاتسب ضرا لاق رونید هضرا راومهو زود ولکشود یک طاسب هدننزو هثیفس

 كع ومر هدماش "۵ داب و ردلع كضرا هطیسب و هن د وتسم ۵ ط سانم یا ةطسبو

 قالطا ه هقان نالوا هحزار هایسیروایو رونلوا لامعتسا ارغصم هدنوبو ردیدآ
 تقالط هدنناشلو روند هبهعساو شرا یندوب هدننزو ریما ( طیسلا ) رونلوا
 | ینژمزولوا هرزوا ماصسنا یملکت یک ناور بآ هکرونید هب ینک نالوا طاسناو
 ۱ ضورع نف طیسبو هناسلب ط.سنم یا ةهط سب دارا و طیسب لحر لاق ردهطیسپ

 ندنلیعافت نلعاف نلعغتسم هرک نکس ینزو هکردیسا هلرص یضجوا ندنرحض
 ولزوب ملوک هجولا طیسبو ردشفوا قالطا یان ندنطاسنا كنباپسا ردفلّوم
 طس و للپم یا هجولا طیس وه لاش روئلوا قالطا هدا یور هدایتک ولنشاشب

 حاعسمیا نیدیلا طیسب وه لاقب روئلوا قالطا همدا هدرماوحو مرک تیاغب دبلا

 .كصراقرهلوا فرصنم ريغورغصم(ةطيسب) هلع كناب ردطسب یعجكنظفل طيسب و
 هنکرب هدننزو همارک ( ةطاسلا ) ضرالا ق یا ةطیسب ىف بهذ لاق ردیلگ

 | نما ةطاسب لحراا طسب لاش : رد هج ساتعم قلو ولتسالسو ولتفالط يا

 ايب و كوب هدنزو ءار (.هاطتسلا ) ناسا دویست ناکا

 | ( ةطسبلا ) ةضب رع ةميظع یا ءاطسب نذا لاقب رولوا فصو هغلوقنا وانو
 هدنصاوصخ شنادو لعو ردلمعتسم هنسانعم تي مو تلیطف هلیصف كناب
 | ر ونلوا قالطا هلاکو لوط هدسنص وصخ ند و هن هلماک "هطاحاو تعس و

 هج قو افت و ر هلى و ةا یا طب هللا هداز لاق ره E هدرا و0
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 1 اه ی
 ؛ حس بوس یی های

 جهرب رب رو دارم "ها هلته ئا ( ةطفرلا )و ها یشو ۱

 ۳12 هس یف ٽن : اذا هد وعقق طر لاقي رد هبنسانعم كلا ا ام N O اس

 رلکجتا قر هرنآ ینرازیدو دعصاذا لبلا یف طثر لاقب ردهنسانغم قمغج هغاطو
 نیقابسلا ىلع دعق اذا لخرلا طثرب لاق رد هنسانعم قهروئوا بولموح هرزوا

 یا ةط و رباوعقوق لاق ردهنسانعم هکلهم هل كناب( ةطوئربلا ) هیتبکر اج رغم |
 محلا طشرب لاقب رد هنسانعم كليا ههق ىا هدننزو هحرحد ( ةطشربلا ) ةكلهم

 هدنس هیحان كلما رب هدنساضق دادغب هدننز و یکربح هلباف ( یطفرم ) هرش رشاذا
 قرانا قبض قیص یرلعدآ هدنن زو هح ر حد هلفاق ) 4طق رلا ( ردیدآ ه رقر

 قر هق هنسهسک او ابراقتم اوطخت اطخ اذا لحرلا طقرب لاقب رد هنساثعم كروب
 ققغاط یهنسنرو اتفثلم یلواذآ لحرلا طقرب لاقب : رد هنشانعم كمك بوئود
 ' كلیوسرازوس ماظنقو ناتشیرب و رثکوا لق هقرف اذا “خلا طقز لاقب رد هنسانمم
 لاق رد هتسانعم قمقج هغاطو ماظنالب هحرطاذا مالکلا طقرب لاقب رد هتسانعم

 ' قمروتوا- روس هرزوا رلکعا قر هرنآ یرلردو د هص اذا لبطا یف طقر

 .( طقربتلا ) هبتبکر اج رفم نیقاسلا ىلغ دعق اذا لحرلا طقرب لاقب ردهنسانعم
 ىلع عقو اذا لجزلا طقربت لاقب رد هنسانعم كعئود هرزوا هبسکا هدننزو جزحدت
 اذا لبالا تطقربت لاق رد هنسانعم قوا شروم شراق هدقالتوا رلهودو هافق

 | قوچ کا هکردیسا ماعط هنوکرب هدننزو جرحدم ( طقرلا ) یعرلا ف تطلتخا
 عضومرب هدننزو رفمح ( طبسب ) رونلوا برت هلکمردرک یغای نوتب ز قوج
 روناج یرلکدید حاسم هکردهدلب ر هدنب رق طایمد هلی رمیک كتاب ( طارسب )ردیدآ

 لاق رد هنسانعم,قعای هلینوکس كنیسو یصف كناب ( طسبلا ) رولوا قوج هدنآ
 قغازوا لا هب هتسنرو هرشن اذا والا بابلا نم اطسب شارغلاو بوئلا طسب
 هنسانعم كلا رورسمو داشو اهدم اذا هدب هيلا طس لاقت ر دامعتسم هنسانعم

 عساو ناکنرب و هرس اکا انالغ طبیب. لاق ردبا طوسبم یوبقم بلق هکردلمغتشم
 مهعسواذا م وقلاناکلا طسب لاقي ردلعتسم هنسانعم قلآ بو ردغص یرلنیکم هلغلوا

 هرزوا هسکرب یدآرب و ییطبقال شب رع عساو یا تط شارف اذه لوقو
 لوقت ردنا عیسوت ین آ هدتب مو لنعن هک توک ند هل حڅ راو لوح ۰ ۱۰ الا اس ۲

 نالوا هلبنه> تنوکسوایح هدنسلحم كنهسکرب مدا رو هلصف یا ىلع انالف هللا طر

 اذا نالف طسب لاقي ردلمعتس هنسانعم قلق هنابلابا ال بوح"آ هللا هلازا یتضصابقنا

 هلبق اذا رذعلا طسب لاقب ردلمعتسم هنسانعم كميا رذع لوبقو ماشنحالا هنم لازا

 طلسادا لوهحا ىلع هيلع هدب تطسب لاقب رد هانک ندالبتساو طلست ديلا طسبو

 هلوقو مهیلع نوطاسم ىا [ مهیدبا اوطساب ةكقللاو ] ىلامت هلوق هنمو هيلع
 یلاعت

 سست سس سس ی ی
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 ناز ا د زودادشآ طاطالا ( ردبدا كغاطرب طیطاو رونیدهنس وا ب وبادنروق

 هلا هفوک هلنیتعف (:ططا ) هنیسانعم حایص رونبد هناویحو ناسنا یج رغاب |
 هبلع ها را مع رو سه "4نبدم ردیدآ حص ومر هدنسارو رزآ ؟هتندم هدننس هزصا ۱ 1

 هدننزو مکر ( ططالا ) ردیدآ لحر رب هدننزو رییز ( طرطا ) ردفاضم همالسلا
 ةرارمص یا ططا عو لاق رولوا عج ندنطفل طآ روید هرلهنسنن یجادرجق |

 لباو لحرو فتکو هلنیتعقو هلو كس كفافو نالا تاکرح كنءهزمه ( طقالا )
 رایت شک منکر و هوطلوا زیتون ویق شا یغاب هکرد هنسنرب هدنرانزو
 توز وس هرکص ندقدلوا رم هلا ج ن و 1 ردقح هلوا یسب روق درغوب نانلوا

 شک یاعط هلیعف كنءرمه ( طقالا ) هلبع كنم رد ناطقا یعجج رارد روق
 هب دسک ربو طقالاب ع اذا یناثلا بابلا نم اطقا ماعطلا طقالاقب ردهنسانعم قعاپ هللا

 ؛ قلاج هر ی هکر و هایا طقالا مطا اذا انالف طقا لاقب ردهنسانعم كمردپ 0۳-۲

 لاق ردم ناجم قمر د راق یهسار و هع رس ص اذا هنرق طقا لاق رد دن انعم

 قلوا نوح یفک كن هکر هل سک كتر ( طاقبالا ) هطلخ اذا "یفلا طقا
 هبنکسشا هدننزو هحرف ( ةطقالا ) هطقا رثک اذا لحرلا طقا لاق رد هنسانعم

 ل ر ) طقالا ( روند هب 22سا كحوکر نراقم هب هنس یرلکدید نادریش هدنناپ

 ٌ روند 8 نهاکج د نحو قبصم تکنح لوق ىلع روند 9 كح هدننزو

 هدننزو تا ) طیقالا ( اهقضمو اهعط وم یا برا طقام یف اوج الت لاعب

e )ط وتامو طبقا لجر لاق نوا مه روند هیسک ناجا رکو لقت )  

 رد هنسانعم ق# و ناب 0 e طابتتا ( ۳ ةدحولا *انلا لصف ۹

 لاق رد ۱ ی قلوا ن ۳ ند هنسر و لابلا نر یا نالف اش لاقب

 رد هنسانعم كعشيش قادود هلیعف كن هئلثم ىاثو كلاب ( طثبلا ) بغر اذا هنع طا |
 . هلخاقو همجم لاذ ( ةطقذبلا ) تمرو اذا عبارلا بابلانم اطش هثغش تلش لاقي

 اندک ؛وس ناپص همچاص ۵ كلا ناشب رب یمالکو عاتم هسکرت

 هک وج هدننزو طب رثلا ) هددب اذا همالکوا هعاتم طقد لاق ردنرابع
 یسراف طر ر ردزاس یرلکدد زومق هدم دق کرو هنوغال ندنعاونا زاس هکر دیسا

 ِ هل رسک كناب ( طاب ر ( ردششوا قالطا هیبشلاب ردکعد یسکوک زاف هکر دیب رعم ا

 | ر دیدآ هدلب ر هدیسلدنا هلیعف كناب (" هیناطب ر ) ردیدآ یداو و ۱

 هلذیقج را هحالا نادن 1 هکر دیدآ من تیر رد يعج كلوت هکزدرم ته 4 ۳



۲ ۰ 

 تک + ویو ویو رس "re سس هو تفت نان مات سس

 عسوو ی ةرفح رفحاذا لحرلا طباتبا لاق رد هننساتعم یمزاق روقح

 هود نکیا هزات رولوا لزق یرل رمطو یوکو یبآ هينش هبانغ یشجو هنکعج دوکس
 هدقدلواهرکن ردلکدنوحا تینا ردنوصا قاحلا یلاوردهاطزرا یدرفمردنا یعر یعسق

 لتعمیرک ذ لح هلغلوالعفا ین زودوخای رولوانونماماد رد هیلصا ینلالوقیلء رولوانونم
 همست رل هک ضعب هل اءاطراو ردطاراو هدننزو یراذع ردیطاراو تابط را یمج ردیاب

 ندنراصشاهبداب یطراوبشارددآ وصرتهدندروببایضلا ونبهاطراو رلیدنلوا هینکتو
 شلوا تغابد هلیغاربی یطرا ( طورأملا ) ردقج هلوا یعون یجآ كناغ رش
 روند هود لوشو یطرالا قروب غویدم یا طورام مدا لاقت روند هب هنسن

 هناویح نالوا ردا لکا یطرا اشادو هلوا كاندرد هلغءالتوا قوح یتحاغآ طرا |

 هدرلن وب هدنن زو یا رعا ) "یواط رالاو ( هدننزو یدچا ( یوط رالا ( روند

 لح مات ءاریمس هدننزو همام ( هطارا ) رونید هنالوا موا مدم هنلکا یط را
 نصح ر هدسادنا هدننزو هرم (هطرا ) ردندآ وضرب هدندروب هلیعوتب هدننهتیش |

 ( طاربالا ) رونبد هثول یک ینول كنحاغا یطرا هدننزو فتک ( طرالا ) ردیدآ ۱
 اذا ضرالا تطرا لاقب : رد هنتسانعم كمرو یطرا رصشرب هل رسک كنز

 تطزا لاقن : رد هنسانعم طاربا هدننزو ءاضرا ( *طرالا ) یطرالا تحرخا
 ر دین كنب رهوح یسدام ءاطرا وبشا دوخای یطرالا تحرخا اذا ءاطرا ضرالا

 ندناب لیعفت یتعی هللا دیدشت هدحاصع هست نالوا روطسح هلیطخ “ابدا شعب و |

 هک رد حراش اش رداطخ و نل یخدوب هلغلوا دوهشم هدناونع تطرا هرزوا یاوا |

 سراف ناو یروندلا ةفینح وا هدا باتکو هدیس نا ینکیدلیا رک كن رهو |

 هب یک نایلوا جوج هدننزو ریما ( طب رالا ) رلیدلیا مسر ید یرل راس
 ردیدآ هدلب رب هل رصقكفلاو ی كن همه( یطرا )رتاعیا طب رالع لاش روئید ز

 (طیطالا) رد رادآ عموم ررت هدننزو بارغ ( طاراوذ ) هدننزو ریپ ز ( طیرا )

 هوحو لحرلا طا لاقب : ردهنسانعم قمادرجف هنسن یهلوقم رم“ هلق نره

 همزروا انینحوا ابعت تنا اذا لبالا تطا لاق ردهنسانعم كملکیا ندا وکشو داب

 ردامعتتم هنسانعم كاا قاناب رهمو تور بودا تک رح یر تبارق هکر و

 طیطاو رد هنسانعم تبارق جر هدارو تکرحو تقر یا یجر هل تطا لوقت

 كنءهود ندفلبا ی و هئسید رحف رمو عوطا یا طیطالا هذخا لاق رونید هنلحآ

 كرف ندقلجآو هنسپ درتج كنب . رلکک 43 را یا ندک 2 مو روید هنسیداکنا
aaaس  

 | دازآو رحز ص وصخ هنمسق یدکو ES طحا ) اهلفسا

 | ىج ۔هکرد رجش عون رب هلرصق كفلاو یصف كن هزمح ( یطرالا ) ردن دنن امك

 1 ندوز را هس روا دوحاب ندقلانغرو هودو توص اذا قاتا ثتابأا نم اطہطا



۱۹ 

 هفینک بویم هرونوا یهو ردنا "ف مه نالوا التبم رک ی ضمرب ) هضیهو )

 تعیبط هکرد هدامرب شلوا دساف هدهدعم یبس كنوب رروس یروب ندیغاشا 0 |
 عفد هلا لاهسا ینالوا هدن رعقو هلا قینالوا قیقر هدنسلاعا كن هدعم ند هداملوا

 ۱ ءابق یا هضیه هت اصا لاق ردءا رقص یبسردو هنص راع ی ریلکدید هدعم داسف ردا

 لاق ردهنس انعم قلریق هرکصن دقدلراص كيك ( شیبنلاو ْض ایبالا ) اعیج مایقو

 تعاجج هدنزو اطيب ( ؛اضیهلا ) روبجلا دعب ىنعي رسکنآ اذا ضیبنو مظعلا ضاهنا
 ةعاجیا سانلانمءاضیه تءاج لاقب روند هیناسنا
 قمجآ یر زوک یکینا كيوک هدننزو لیعفت ( ضیضیتلا ) (۰ ءاّنلا لصف «)
 رح هینیع ج اذا ورطا ضصی لاش ردنغل «منفا صیصیا هلا هلمهم رد هنس انعم

 یلاعت هنوعب |

 و ةزمها لصف 9 3 ةلمهملا' اطلاباب

 لاقب هلهبشت هغتلوق رونلوا قالطا هنبرب هقفوب كغلموق هلبرمسک تنم( طبالا)
 . كن اب رونبد هغتل وقو رددآ برق ر هدهم ا طباو هنم قرام یا لمرلا طباب اولزت

 توصلا عفر لاقب ولك طابا یمجج رولوا ثنّوم اضعب رد رک ذموبو رد راج هدهبرسک

 قلآ هغتلوف یب هنسنرت هدننزو لعفت ( دباتلا ) هبکنم نطابیا هطبا تقر ینح

 تبات ندنس هلیبق رازن نرشضمو هطبا تحس هعض واذا ؟"یشلاطبات لاق : ردهنسانعم

 ندص وصل ریهشم روم ردو یبس كنب رلک دلیابیقلت هلمبقل ارش طبات یریاچنیا

 ن دنس هناخ بولاچ هنغنلوق يغ اڪ دوخاب ییا لوق ىلع یک قوا نوکر یدبا

 هلکلنا رادجنزو برم ینرلهصت بوراو هنهاکتیعج كنموق یرغوط یدلوا هرمشط

 رلهسک ضعب هرکصن دقدقچ هرشط یروهشم نکل رلیدلیا بقلم هلبا روبز بقل
 یدل وا بقلم ,هلکعد ارش طبات دقو یردا ال هدن رلک دتبا لاؤس بولک هنس هدلاو

 كنس هلوقم لاو هظوف طبات ی روند یطبات هدنتتسنو نوا یخ رو ریغصتوو

 اذا هرازا طبا لاق روند هغي هز وما لوص بولا ندنتلآ یفتلوق غ اص ینجوا

 یغاشا هدنزو طبر ( طبالا ) رسیالا هیکتم یلع هیقلیف ینا هد تح نم هلخدا

 هفتل وق هدننزو باتک (, طابالا ) هطبهیا هللا هطبا لاقب رد هنس انعم كم ردنا

 هدننزو لاعتفا ( طابقنالا ) یطبا یلییا یطایا هتلعح لوقت روند هثیش نانلآ
 نتعطا اذا *یثلا طبقا لاقب ردهنس انعم قلوا راومهو زود واقاروتوا هنسترپ
 یعیدقلاق ندوش وا هروجم رد هنس انعم قلوا لیقتو ظیلغو نکشیش جاو یوتساو

 عساو ین دوراط ی رُغآ ) طاستسالا الا ) ترتخو تلقت اذا رسا تطبتا لاقب یک
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 ] ترارح هک روند هکیکت یروق لوش هلئبتعف ( ضرهلا ) (۰ ءاهلا لصف »)
 | ندبلا ىلع جرخب فصلا وهو ضرهلا هباصا لاقب رولوا ضراع هدوحو نداوه
 | بوترپ ېب هنسنرب هک ردتغل هدنظفل طرح هدننزو ضرف ( ضرهلا ) رطانم
 ]أ هق اذا لوالا بابلا نم اضره بوتلا ضره لاق.: رد هنس انعم قلمراب

 كتظفلدهلوق ىلع ردهنس انعم قعاقوا بوربق یب هنسنر هدنززو ضع ( شهلا

 | هک رد هنس انعم قم افوا قرهلوا هدایز ندنم وهفم كنظفل ضرو نود ندنم وهفم
 | هرسکوا هقدو هرسک اذا لوالا بابلانم اضه *یثلا مه لا رولوا هد رخ ندروغلپ

 | تضه لاش : رد هنسانعم كروب هلتعرس هودو ضرلا قوف ودهلا نود ارسک
 | لاقي ردلمعتسم هنس انعم كعروب هلشيو رو فیطلو لزوکو تعرساذا لبالا |

 | هنمحاذا هتده لاق : رد هئس انعم قمردنقو انسح ایشم یشماذا یشلا نالق نه
 ۱ (ضاضتح الا لرونیدذ هنسز شافوا بولبربق ( ضوضهلاو ) هدننزو ربما ( شیضهلا )

 قغ افوا بوربق ېب هنسنرب هدرلنو هدننزو هلرلز ( ةضهسعلاو ) هدنن زو لاعتفا

 هسک رو هضح یم هضهضحو هضتها لاق هرزوا روکذم قالتخا رد هنس انعم
 | لوقت ردلمعتسم هنس انعم كلنا ریقخو رک هلعطاو یتسفن یدنک وشرق همدا را

 ] كيم ( نمهملاو ) هدننزو دادش (.ضانمهلا ) اذ زتساىا نالفل ین تضحتها
 | هرفیآ لوش هدننزو رار (ضاهضهوضاضهو )ردندناجر *یماساهلیعف كناهو یرسک

 || تسکش بو هرواق ندن رلنوس كرل رغیآ رتاس هلغلوا یر اشحو زواپ كب هکر ونید
 | ( ءاضهلا ) لوعفلا قانعا قد ناک اذا ضاهضهو ضاضه لعق لاق هلوا ردا

 || بولی ریقندندوحوكنهسکر هدنن زو هباحس(هنعانههلا) روند هب یناسنا تعاجبهلیصف كناه |
 | هنسانعمقلریقهدنن زولاعفنا(ضانععنالا)نوسل وا كيکنوسا وا تا رونید هبهرانالی راب 7

 | هتروعلوش هلیس هینب لعاف منا ( ةضهنمهملا ( رکنا اذا ىلا شهنا لاقب :

 هبذومیا ةضهضصهم ا هلوا ردنا هدرزآ و هدیح ر اعاد ینراوشموق 1

 قم رقج بوکح ندنرب یب هنسذر هلنوکس كمالو صف كناح ( ضلهلا ) ابناراد |

 ] ( سبنهلا ) هعزتنا اذا لوالا بابلا نم اضله *مشلا شله لاق : رد هنس انعم
 ( شهلا ) نطبلا یظع یا شبنه لحجر لاقب روند همدآ ولن رالوپ هدننزو ذفنق

 : رد هنس انعم قمریق رارکت هرکصن دقدلوکوا بولبراص یکیک قنص هدننزو ضيف
 ۶ رد هنسانعم قهرقمچ شوقو روبادعب هر ہک اذا اضیه هی مظعلا ضاه لا

 ۱ هدل وا یانعم هلا نیه هدننزو لاعتفا ) ضايتهالا ( حس اذا راطلا ضاح لاق

 هرکنصن دقداراص هلیصف كيم ( شیهلا ) هنعاه ىتع: مظعلا ضاتها لاقب ردفدایم

 ر وبا دعب رسکنم یا شیهم مظع لاقی رونید هکیک نالوا شا ربق رارکت |
 . هنسلیا تد وعو سكن كتلعو ضرمو كنهعغف و غ هدننزو هضيح ( ةذمبهلا (

 ۱ | هض رلا دعب ةضرلا اذکو نرطاو بس ةمو افم یا ۲ ةنم.هلا هنذخا لاقب رونید |



 رد هنسانعم ىل وا 37 و ۳ هدننزو نو ( ض دولا ) ) ةبتلاب هتس . یا 1 ليللانم
 لیعفت هلا همجحم نيغ ( نعیغوثلا ) رطضا اذا لوالا بابلانم اضو لحرلاضو لاقت |
 ( شفولا ) هسحد اذا هالا ق خو لاش ۰ رد هس انعم قم ردلوط هدنزو ا
 شفو لاق : رد هنس انعم كمرکس هلتعرس هلنینعف ( ضفولاو ) هدننزو شفر |
 ضفو هلیرسک كن همه ( ضاضالا ) عرس او ادع اذا اضفوو اضفو شش لحرلا |
 لاق : رد هنسانعم قلق هدنکارب یرلهودو فو ییعم ضفوا لاقب : رد هنسانعم |

 قعای هعشود هنتلآ كن هک رب ود نوسم روئوا هر یروقو اهقرف اذا لبالا ضفوا
 یدو ( ض افیتسالا ) ضرالاهب قتب اط اسب طسباذاهل شفوا لاقب : رد هنس انعم |

 هال اجعتساو عرساو ادعاذا لحرلا ضف وتسا لاقب : رد هنس انعم كم کس هلتعرس |
 رايد ی هسکر و تقرفن اذا r لاق : رد هنس انعم كمرتوک بروس

 هاشو هبرغ اذا انالف ضفوتسا لاقب ردلمعتسم هنس انعم كلا بیرغتو ی هرخآ |
 ةعرمسم ىا ض افیم ةقا لاق روند هب هفا هدنورو تسح كب ) ضاغيملا (

 ضعبو تال وک ام هنا هکرونید هنس هطناج هر لنابوح هدنن زو هرم ) ةضفولا (

 لاقب هلرسک كواو رولک ضافو یمج روند هشکر نالوا ندنیشیمو رل روق تاودا
 نالوا هدنس ةتروا كرلقب ::هدنتلا- كنور هصفوو مدا نرم ةبعحیا ةصفو هعم
 هد هلیصفو هلو کس كناف هک ردیعمج كفو هلیصف كنه رمه( ضافوالا )رونید هوي

 زافواو زفو ىلع لوفن اک لحم یا ضافوا ىلع هتيقل لاقب رد هنس انعم هلی
 طالخا ضافواو رد ینبم هب هغلابم دوخ اي هغب دلوا ندف رط یا هل

 باحعا روند هتعاجع ندهقرفتم لئابق دوخاپ هراهفرف نالوا ندسان سانحاو

 هلوا یرل هطناج قیزآ هدنناي كنبرب ره هک رونید هع اج لوش وخای یک هفص |
 نانلوا عطق تا هذئرزوا رد هلنیتعف هکرولوا عجب ندنظفل ضفو كلذک ضافواو ۱

 | نم رکد هدننزو بانک (ضاف ولا) رونلوا ریبعت قي رغب هکرونید هک و نکو هب هتخت
 هکرونید هر زوو ك لوشو روند هنس هح راب یرد ی رلکدتیا عنو هنتلا تكنشاط |

 هلن وکس كييمو یعتلواو(نتمولا) هلو ردب اسما بویم رویلاصو بویمکج یوص |
  زواج هنسحاونو فارطا كدواب كع“ هلن اصف (ناضمولاو) هلعف كواو(ضیمولاو) |
 | اضموو اضسوو اضو شع قربلا ضمو لاقب ردهنس انعم قالي هحهتسهآ كرهیلتا ۱

 | ضمو هلك كن هزم ( ضاجالا ) ملا ىحاونف ضرتعي مو افیفخ ع اذا |
 | ردهنسانعم قغاب هبهنسنرب نیلروغاو عمو ینعم قربلا ضموا لاقب : ردهنس انعم |

 . ردلمعتسم هنسانعم كلبا تراشا هحنابنو رظنلا تقر اساذا ةأرملا تضعوا"لاقب"
 ' تسن هنف ارطا هدننزو هرغ(فضهولا ) ةيفخ ةراشا راشااذا نالف شنوا لاك |

 نو یرکد لوقلع روند هرا نالوا ولقارثواو زود بولوا قجلا
 . ردتفل هدنظفل طهو روند هنشم دا EE هضهوو
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 ةقجوا بوش یک یرک یرادانق کر رد هنسبرواپ شوق لوا ( ضهالا نع
 كنوق كنعسق تو نارمطل اینو اات فو اذا ضها حرف لاسقب هوا رونپاب
 ( ةضهانلا ) ردندارعش همو ن ضهانو رولوا قالطا هنا نالوا هدنفرط تسوا

 هد هدام نالوا ثداح هتشدتک رونشد هتناوخا یتیعب هنب رالغوا یرد كن هسکرب

 هعم نوصي نیذلا هیاونب یا هضهان هل لاش هلوا ردنا ماما و مايق هج رار

 ةضها مه لاقب رووا قالطا هراراکتمدخ نالوا عاق هنتمدخ و ما كنسیدنفاو

 دادش ( ضامن ) ردعضومرپ هدننزو ریبز ( ضيم ) هاب نوعاقلا همدخ یا نالف
 رؤنلوا قالطا هر هود نالوا ددشو مظع ) ضهاولا ) ردیع-ا لحرر هدننزو

 راب یرقوب شقو هلل سک كنون ( ضابا ) دادش ماظع یا ضهاو لبا لاق
 ( ضابمالا ) امتعو اهدعص ىا قرطلا ضان اوكلس لاقب روتلوا قالطا هلو

 یه رق و هماقا اذا انالف نہا لاقت ردهنسانعم قمردلاق هغایا هل رسک كەز

 اذا ةبرقلا ضنا لاقب ردلیعتسم هتسانعم قمردلوط ردق هرب نیش دنن یولط و

 رد هنسانعم كلبا مایسم#ل افق بول رد هص وصخ ر همدآ رب ( ضاجتسالا ) اعم ید

 هب هکر هدننزو هلعافم ( هضهانملا / هل کی اذا اذکل انالف ضینتسا لاقب

 یرلمروط بوقلاق وشرق هنر یر كمصح ییا رد هتسانعم قمروط بول رید وشرق
 هدکنح هدننزو لعافت ( ضهانلا ) همواق اذا هصهان لاق ردهنسانعم تمواقم یک

 لکضمم اذابرط اف اوضهانت لا ردهنسانعم قعشروط بون رد وش رق هنب ربیرب رلمصح
 قعآرط هدنزو ضيف ( ضینلا ) ردیدآ لجدرب هدننزو زرابم ( ضهانم ) هبحاص یا

 یاعت هن وعب رع ضیت اذا اط ضو قرعلا ضا لاش رد هنسانعم ضب

 بویلشیا هبو رجا هليوكس كن همم ىاخو یعف كواو ( ضخولا ) ۴ واولالصف #
 لوق ىلع رد هنسانعم ا یتسهلوقم قاررم هلیهح و كمالغا دوش ندف رط هوا

 عراب هضخ و لاق ردهنسانعم قمحاس هلل وهسو تفخ بویلیا دیدشت و هغلابم

 هيف غلابلا ربغلا وهوا ذفنی مو هفوج فلاخ انعط هنعط اذا ىناثلا بابلا نم اطخو

 هطخو اذا بیشلا هضخو لاش ردليعتسم هنسانعم كعرس ريق هلاقص هحاصو

 نوعطم یا ضيخو وه لاش ردفص و ندل وا یانعم هدننزو ربما ) ضيخ ولا (

 رد هنسانعم كلمتي قیویص هدنزو ضع ( ضرولا ) روك ذلا فالتخالا ىلع

 قلطروع هلکفکیا رب قواطو اقیقر هطاغ ج رخ اذا اضرو ضرب لجرلا ضرو لاقب
 لیصف ( ضیروتلا ) ةرع امضي تعضو اذا ةجاجدلا تضرو لاقي ردهنسانعم
 رد هنسانعم قمردشارا قلریاچ ندرارب و ردفدارم هدانعم کیا هلا ضرو هدننزو

 كلا تی نددهک هموص و "الکلا بلطو ضرالا دائرا اذا لجرلا ضرو لاقي
 هضرو ۸ نا مایضال ] ثیدلا هنمو رد هدرلانعمو یخد شضیرأت هک هت ردهنسانعم

 لبللانم



۱ ۵ 

 قب رطل ایا دضیقلا دا لاق رود هلو نالوا هدغالع هدننزژو هیقس ) هضیقالا (

 هنن وعض“ ك رمش ییدلیآ مظن لرعاش رخآرب هکرولوا قالطا هرعش لوشو لبلا یف
 هنب فلوم هدارو نالف ةديصق دیه ةديصقلا هذه لا هلوا ضفانمو فلاح

 هبیط نالوا یوبشوخ كب هلرسک ترمه ( ضیقنالا ) ردشلیا مسر هنوک هحاسم

 ضقن لاقي ردهنسانعم قمالط ناق نداضعا هدننژو لعفت ( ضقتلا ) روند

 اذا هماظرع تضقنلاش و اد ام قماد رح یرلکک كناضعاو رطش اذا مدلا

 ققشت اذا تیبلا ضقن لاقب ردهنسانعم قمادرتاچ هلقمالتح بولیراپ ءانو تتوص

 هنموهفم و انعم كلوا مالک یالکرب هنشنزو هلعافم ( ةضقانلا ) توص هل عمو

 ( ضوتل) فلاخ اذا هلوا یناشلا هلوق شلقات لاقب ردهنسانعم كليوس فلا
 اذا اض و ضش لح.رلا ضان لاش ددهنسانم كلغا تح ایشو زس هدننزو ضوح

 كشرود هغم راقح بوکح ییس وقم هک 9 لوک و قزاق ندرب رو د البلا ف بهذ

  FREEقم رقح وص و واو دن ول اک هع زل هلاع اذا "یشلا ضان لاش ۱

 قربلاضان لاقب ردهنسانعم قفاچ كشعشو هحرخا اذا ءالا ضا لاق رد هنسانعم

 اشا ولفرط ییا كن هبا یرلی ةص كناویح و ناسنا شو و "ال الت ادا
 هض ولف برض لاقب رولوا ضوت کیا هدندن ره هکروند هرب یرلقدشواق كنب رلح وا

 یا ضونب ناردشام لاقي ردهنتسانعم كمعریدو نتلاو زحلا نيبام هتلصو وهو

 قفلاص بونلغرا ا یرب هنسنرو ردیکک هموا هکر دیمسا صعصعو 4 ره نا

 قجەقج وص ضو و لکیعت و بذا ذب ا ضوثت لازال لاش لو هاش

 هلیحف كرمه ( ضاونالا ) رولک شیوانا با مجو ضاوا ینج روید هرب

 قلنغراط هدنز وڪڪ كم دآ هل سک كنء مه ( هضانالا ۱ ردیدآ مولعم عطوم رب

 لح را ضانا لاقب ردهنسانعم قلوا ادیب تدش یک قلزق ندهض راع یسهلوقم

 . قروک ذم ریش و طیلغت نسخن لها ح راش دهما , هینیع ف ناتا اذا

 لاق رد هنسانعم نیت یسهویم كنح اغآ ام خ هضاب او ردشلیا ریوصت هم" رود

 لاش رد هثپسانعم قمهو یو هدنزو لیعفت ( ضی وشلا ( نیا اذا للا ضابا

 دوعق ( ضوبللاو ) هلي وكس كناهو یعف كنون ( ضملا ) هغبص اذا بوتا ضوت
 بالا نم اض ومو اض لح زا ضم لاش رد هنسانعم قمقلاق بول رد هدننزو

 تبا صبم لاق ردا عتسم هنسانعم قاو ییماوق ب وتلب و تاتو ما اذا ثلاثا

 ا لاق دات سم هنسانعم قغای هءج وا بوحآ یرادانق شوفو یوتسا اذا |

 ج روند هنغلا را یکروک هاب زوما كنم ود ضو رطب هوحانح طس اذا راطلا

 ظ یا ضم هب لاقي ردهنسانعم مسو رظ ضم و هدنزو سلفا رولک ضا

 یا بعص ضم ىلا اندعص لوقت هتسانعم بنع روید هرب شق و طظرافو برصو



 لس فا ی 1

 کوا نوبزو لورم هلی :رفسو وسو یدتلوا کد هک دخت نده اف هکر و هتناتعم
 لیقو هلاه روند هضقن هنسیشید لوق یلع رونید هتسیشیدو هنککرا رونید ههود

 هدن و هل وا رولیریک | اد دم هکروضید هنسید زود لوس كنتسهل وقم ملک و رداج

 هننیشقو هثغارمط نالیروآ هفرط ییا كرب ناقح بوت راتنمو ردزیاج هدلنیتعف

 كنهغبروقو كيرقعو كنرلعلب شوق ضقنو 7 ضوشو ضاقنا یج رونید
 هطآو كناغط و كنبرلشوق هولیو نجردلبو كنشوق هودو كنشوق لجشوطو
 | ترم ( ضاقنالا ) رونید هنرلسس كني رااصفم كناسناو كن هلکرکو كنناشوط

 اذا الثم ج .رارفلا تضقنا لاقي رد هنسانعم كفلستس رهن نانلوا رکذ هلل رسک
 ۱ هدنتفو تماخ كماج ودنب هنيسو شی رکو نالا و یشیمو نوک كلذک تتوص

 ضاقا هدیندنع راضهب و رد هتسانعم نلسس یرغآ نکرروص یزو وو یهشیش

 لاعتسا ,دنسفلسس كئاداج ضقنو هدنرلفلسس كنب رلنلوا ولناج ندرلناتلوا رکذ

 كمردنلسس هلقمروا ءرلقمرپ ضاقناو لحرلا نضقنو باقعلا تضقنا لاقب روئلوا
 ۱ هغابط ید نكر روس راولو توضتلامب برم اذا هعیاصا شتقنا لاق ردهنسانعم
 ۱ اذا ةبادلاب ضقنا لاش ردهتسانعم ققلقصا ود قی یخ قدم ريا بوریدشپای
 کد رد هنسانعم كع وا یشوق لعسوطو هتفاح ف توص 3 كتاب هاش قصلا

 ۱ لاقب رد هنسانعم قمرقچ رام ندریو تتوص اذا باقعلا تضقنا لاقب یدنلوا رکن
 قمرغاپ هلیصوصحم توم نمف یو ضرالا نما اهجرخا اذا الا ضشا

 EE قءد رقاشس نک زییح قاس هد رغآو اب اعد اذا یعلاپ ضشا لاق رد هنسانعم

 لوزهم هلقصب وب رغآ یهقرا و هتوص اذا العلا ضقنا لاق ردهورکم لوا

 هلوف هنمو رد هنسانعم قءادربح ینرلکک كنەقرا كو رغآ لوق ىلع كليا ناونالو

 یا اضقن هلعح یتح هلقنا یا [ دربظ ضقنا یذلا كرزو كنع انعضوو ] ىلاعت
 بولیزو, كنانب هلي كلون (؛ضقا ) هئوص یا هضیقن حمس یتح هلقناوا الوزہم
 یا كت انب ضقت جا لوقت روند هنسیدن زو هلا سینک کهن رود هنر انالیش

 ( ضیقثلا ) ردیمسا صو دع نفر ندننف شزوک هدنزو د رص ( ضققْلا ) هنم ضقتناام

 هفحم و یلسکوک هودو تآ و شیرک و یرلجاغا رمو نیسشیمو نوک هلیحف كنون
 روداد هنسدرنجو هنسید رد كنيرارب قانیواو ی رکک وکیاو رلقمر و یرلج اغا

 هنسس كزون و و كن هشيش ینیدروص نک ردبا تماج ماج نا ضیش و

 كم رویلاص قرهلوا كشوک ی 2 a تآ هدشزو لیعفت ( ضیقلا ( روند

 همام ( ةضاقنلا:) هضاعنا س ملو ىلدا اذا سرفلا ضقن لاش ردهتسانعم

 هدننزو نامر ( ضاقنلا ) زونید هنسیدنزوب پیا لیق شلزو بوایزوج .دننزو
 | ردیبقل یشاشلا دجا نب لیععما نداهتف هدنزو دادش ( ضاقنلا ) رددآ تابنرب

 ةضيقلا



۳۳۰ 

 نم هاربتسا اذا رکذلا ضفتا لاقب ردهنسانعم كليا اربتسا یک کرک لوبلادعبو
 قالطا ءرهود ندا عطق ضرا تافاسم هدننزو سافت ( ضیافللا ) لوبلا ةيش

 قالطا هرلهود لوزممو قیرآ شملکلس یرلمعشو مل ندنراهدوک لوق ىلع رونلوا

 هکروتید هرلهسک لوشو یلزملاوا ضرالا عطقت ىتلا یا ضیافت لبا لاق رووا
 ندنرلا یرلشاط هد رخود ردیقو ردیمراو نشد راب هو ركه رمارب هدنرارو

 مه لاق ندنورعب مراتب ارعا هکر لوا راچ آ لاق هلیمج و قجاص بوکلم
 باتک ( ضافتلا ) ودعوا هورکم مهءار و له یصااب نو مطب نذلا یا ضیاهس

 رونلوا يقالطا هکح هیک اقلطمو روند هبهطوف نالوا صوصحم هکیک ناییص هدننزو

 ج اغآ دنب رژوا گرو هفشراچ لوشو بایثلا نم "یش یا ضاش هيل عام .لاق

 فثراچ لوا ضافنو هلیتمط رولک ضفن یی رولیکلس یسهلوقم هویمو یغاربب
 یغدوب هکردیعج كنهضوفنا ( ضیفا الا ) روند هبیدنکلس یرلکدکلس هرزوا
 لیلعو هتسخ هدنزو دوعق ( ضوفلا ) روند هب یدنکلس یرک دکلس ندح اغآ

 بابلا نم اض وفن هض ص نم ضيرملا ضقت لاق رد هثسانعم قلاغاص هسک نالوا

 ینعب هتعاج لوش هللاعف ( هضفللاو ) هدننزو هنیفس ( ةضيفنلا ) "یر ادا لوالا
 هتم” رب نوحا قلوب وند ردیفو ردیمراو نعد رووا قالطا هرکسع هح زآ

 ال ما ودع ابو له او رظبل ضدالا ف نوژعب هعاج مهو ده تضفلاو هضصیفلا

 هدننزو یرج ( یضفنلاو ) هدشزو یمز ( یضفشلاو ) هدننزو قیلخ ( یضیفثلا (

 .ةدع او هک رطا یا یضفللاو یضیفنلا هذخا لاش رود هکع رد بولص رص

 رد هنسانعم قمزوب ندنتنیه یکلوا ییهنسنرب هلییوکس كفاقو ىف كلون ( ضقللا )

 ضقن لاقب یک قمزوب ینایبو دم ازاجمو یک قمزو ینرلناف كياو قمزو ییانب
 نالو شیرکو نیمو نوکو مرادض لوالا بابلا نم اضقن دیعلاو لبلأو ءانلا

 هکر دلختسم هنسانعم قمدرنج یسهوقم كيکو یررب قاتوا هداضعاو قمرپ و
 لصفلا ضقت لاش رک ذیساک رولسس هجا وزو هنسن رب ارز ردیمزال كغملزو

 هدننزو لاعتفا ( ضاقتنالا ) توص اذا ىناثلاو لوالا بابلا نم اضقن الثم مدالاو
 ردهنسانعم كازوجو قلزو هنسن یسهلوقم بیاو ءانب هدننزو لعافت ( ضقاتلاو )

 ضقانتلا و ضافتنالاک فلوم همرب لحا اذا ضقانت و لبلا و ءانلا ضقتا لاقت
 یرخآ اهدحا هکایوک ردذوخأم ندنو نلوق ضقانتو ردشلیا هعاسم هلناونع

 هنسیدنقن كنانب هکر دهنسانعم ضوقتم هلی مک كنون ( قلا ) رد با کو ضقن

 ضفو هض وقنه یا لبطاو ءاسلا ضقش وه لاش روشد هنسیدب زول كساو

rra بس 



۱ 
em aE AY 

 لاق ردهنساتعم جارڪسا و لولا دیش نه هاریتدا اذا 2 ذلا ضفتتسا لاق

 2ا شفتسا لا ردهتسانعم قماللو همیفن هتسريو مت سادا هضفتسا
 هب یعتسا اذا رحاب ضفتتسا لاق ردهنسانعم كليا اصتسا هلشاط و هضیفا ثعب اذا
 قااص رطن هست ال ره نوحا كليب یالوا هدلحم رب یدو هدننزو لحفت ( شفنلا)

 ندکد نلک او هدننزو دما ( ةضافنلا ( هضفدتسا یعع ناک دا ضف لاق رد هنسانعم

 مرگ کلات ندحاغاو رولیروفوا هک ژوند هنب ر هد رخ نالق هد رعآ كک اوسم هرکص

 كن وتو سه رود ید ضاقت 61 روثل وا رمیعت IS هکر ونید طگرس نلیک ود

aضفنلا ) ضوفقنملا نق طقسام یا ضافتلا و دضافتلا عج لاش هل رسکو  ( 

 تکشک هرڪا فرظرب هلغع وا هوک کا گود لاب لوث دوخاب رود هنس ول وا

 یوم یی دبی لاب كت را بولی زد راق هلیغا رب: نیس ص ه رکصن دکدلک ود کا

 هل فاق هدانعمو لوق لع رردا لاعا لاب هدنآ بولک رلیرآ اددجم هک ات راراوص

 تبوشود نددصا و ندحاغآ و ۳ با اتا نص وفنم نیو ) ضفللا ( رد ضقت

 تنغلا حو رغلاو قرولا نم طقسام وه و رشک ضف ريشا تت لاش رولیک ود

 بارع ( ضافتلا ) رارکلس هنحما كن ییامرخ ردتبسرب شلروا ندنغاربپ امرخو
 هاما لاق رد هلا ړه 4 داصو لوق لع رود هنواخ نکلوک قوح هدننزو

 رعت هعصیا 4 روند هاج نالوا یسعرتد ) ضفاشا ) كحغنا ةرشک یا ضافنم

 ةدايزب ضنانب ىج هنذخآ لاقمو ضفانلا هذخا لاق رد رک ذم رون ظفل روللوا

 ۱ هدنزو هبط ر ) دضفلا و ) هدنژو و رسی ) ةضفنلا ( ض وفنم وهف ىجا هتضفن

 ةدعرروند هنس رب د كن هعصبا هدننزو ءاو ع حف كنافو + كنو ) هاصفالاو (

 رد رلعسا هدننزو با ) ضافللاو ( EET باد” ) ضافنلا ( هنسانعم ضفانلا

 | ضاشا نانلوا رک :ضاشو ضاشو روند هنشهرادو هنسهربد كيهسک نانوط هّمصیا
۰ ۱ 

 ضافتلا * لثلا هثمو رونید هتسکوت كنهریخذو داز هکردرلما ندنسانعم داززا
 ۳ راطق راطق یرلهود یک و ت كنه رمخذ و داز هل ر وهظ طب ی۶ * بالا رطق

 هدننزو لاعتفا ) ضافتالا ) ردم ولعم ی رعم ردىا داریاو تلج هرازاپ نوحا

 بات بوجآ یک کرک یرلقاربپ كنهبصآو ضفتناف هضفن لاقب ردهتسانعم ثاملکلس

 هفرو رضن اذا مرکلا ضفتنا لاق رراعتسم هنسانعم كايا اد توارطو

 دعب و



۱ 

 هيض كلوا ( ضغللا ) هضفلاو بهذلا كابس نم نسحا هنکع ناکو هنکعم یا

 هدنشاب RH هک روند هیدن قشمو نالوا ریبعت قادرطق لوش يعفو

 ضغن ( ضغانلا ) روند هنپ رب نادلق هوا یرب هدنکیک كروک لوق لع رولوا

 "يج ثیح وا فکلا فوغ وهو اهضفغاو هننک ضغن باصا لاقب رد هنسانعم

 موقلا ضغان لاقي ردهنسانعم كليا ماحدزا هدنن زو هلعافم ( ةضغانملا ) بهذیو

 زولوا قالطا هنهقا نالوا كوي یعروا هدنزو روبص ( ضوفللا ) اوجدزا اذا

 ماسلا ةيظءلا یا ضوفن ةقال لاقب رديا تکرح هوا یر هصلوا كوي مگروا ارز
 اضذن بوثلا ضتقن لاق ردهتساتعم ك نرکلس یاسر دان زو فر قلا ز
 هک ایوک ردلیعتسم هننانعف قمروغوط راوطو ضفتي هک رجب اذا لوالا بالا یم
 دنسانعم قلوا رشک یدالوا كنوناخو تصن اذا لبالا تطفن لاقب رکلس ندجر

 هنسانعمكفکوت یسهربخ زو داز كموق و اهدلو رثک اذا ةْأ را تضفن لاق ردلمتسم
 ىسهلبنس نالوا ءرکص لا كليك او مهداز بهذ اذا موقلا ضفن لاقب ردلبتسم

 یرلمقلاص هصاو هلبئس رخآ ج رخ اذا ع را شف لاق رداع سم هتسانعم قف

 لقشم در رو هدیفانع تعفت اذا م ركلا ضقن لاقب ررلرعتسم هنسانعف قجآ كعج

 لاقی  ردلمعتسم هنسانعم قمردشقاب نوعا كلب هسا راو هدهنلم ره یا

 كك یزا ارب كنسهب و ك هنسنرو هفرع» یت غ> هیفام عیچلا ر طنز اذا نالا ضقت

 كن را هروس 2 نآرقو هول ضع بهذ اذا غیصاا ضش لاش ردزیتسم هنسانعم

 یسهضراع هقعیاو اهآرق اذا رولا ضقت لاق ردلمتسم هن انعم قموقوا ىنع وج

 هنسانعم قلاص رظن هباجرهو هدعرا اذا نجا 7۳۹ لاش ردهنسانعم كرد

 اذاو هرکت نم یرت له تفللا یا ضفناف اراب تملکت اذا لوقت هنمو ردلنعتسم
 بویاوالفاغ هدککیدلیا ےلکت زدنوک ینعی توصلا ضفخایا ضفخاف الیل تملکت

 هچکو رولو هناکیب داش هک هلا ماکت قرهردلقو بوق هفرطره هنارصتم
 كنءزمه ( ضافنالا ) رونلو رلکید دیاش هک هبا ماکت هثسهآ هدککیدلیا ملکت

 تحج اذا لبالا تضفنا لا رد هنسانعم قمروغوط ناویح دو هل رک

 داز و بولیریق یرلیشاوم و باود لوق ىلع كنفکو یرلهریخذ و داز كموقو
 اذا موقلا ضقنا لاق ردهنساتعم ناک وا یک دوخاي ككا و" ىر هرمخذو

 . هدنحا كنسهلوقم هرصوقو تبسو هونفاوا مهداز ینفو مهلاوما تکلهوا اولمرا

 2 | ضفنا لاق ردهنسانعم كیکلس ینعوجم پودیا به اب یاس نالوا
 هنوتاخ نالوا قوح یدالوا هدننزو روبص ( ضوفللا ) رقلا نم ایفام ضفن اذا
 هدنلح ره كرب رب یوو ( ضافتتسالا ( دلولا ةرشک یا ضوُس ا لاق روند

 اذا ناکا ضفتتسا لاقب رد هنسانعم قمردشش یک کرک نوحا كلع ینالوا
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o Tura Tar aer دور ۰ : مس سه تیز سس تی سیب تی 

 دوس هحزآ هحزآ هغالغوا هب یزوق هب روک قیلماو اهرحا اذا هحاطا شنا لاش

 نللا نم اضیضن اهاقس اذا لاخلا یعارا ضنا لاق ردهنسانعم كمروحا

 اذا هيلا تضنضن لاقب ردهتسانعم قمانبوا یلد نالي هدننزو هلراز ( ةضنضنلا )
 لاق ردهتسانعم قلوا ناوارف ینوتلاو هقا ینیدناص عاتم كمدآربو امناسل تکرح

 كلبا رارقپ و برطضم بوقارب هشالت یهسکریو هضانرتک اذا لحرلا ضنضن
 ینقح ندهسکرب هدننزو لعفت ( ضضتتلا ) هقلقا اذا انالف ضنطن لا ردهتسانعم

 هتفظنتسا یا قح هنم تضضن لوقت ردهنسانعم كمروت ولا دن هیت

 هشيارب ییهسک رو امتزجت اذا ةجالا تضضنت لوقت رد هنسانعم تامروتب شیاو

 هلیمط كنو ( ضعللا ( تیس اذا الف تصضت لوقت رد هنساتعم قمردنق تیاغب

 هلیغوبقو بولوا ذاا كاوسم ندنآ هكرديمسا ج اغا سنج رب صوصحم هزاج ضرا

 رد هنسانعم تک تكح هنسن رب ند هسګرب هدنن زو ضعب ) ضعللا ( رونل وا تغاید یرد

 حل و ( ريا )تضاف یا تلاقا بالا نم اخت انش هم یضعنام لوق

 ( ضغتلاو ) هلاحف ( ناضغنلاو ) هدننزو دوعق ( ضوغنلاو ) هلی وکس كندمجم نیغو
 اضوغن و اضغن ملا ضغن لاق ردهنسانعم قمان وا بو ادلخ هب وا یرب نتف

 كريد بودادلقو برطضاو كرح اذا یاثلاو لوالا بابلا نم اضقنو اناضقنو

 لاق ردهتسانعم قلوا قوح هنسنرب و هکرح اذا هسأر ضقن لاق ردهنسانعم

 هماسا رددفو رعمو ردیما كنشوق هود هدننزو ضعب ضمن و رثک اذا *یلا ضغن

 همدآ لوش شضغنو روند هنیدبا نالوح كب لوق ىلع رد ز اچ هددا رنک كنون 3

 نک اذا ض غن لجر لاق هلوا ردا وا یتسهدوکو شاب ام اد نکرزوب هکر وشد
 ۰ رکصن دک د روج ا بورو تک هبوص ینراطق هودو هتیشم یف فحرو هسأر كر

 لاق رونید هکلیا لاخدا ینالوا فیعض هنیرپ بورقح ینرب ندهود اناوت ییاره
 اي و | رهن نی ربع لک نیب س ج رخا تبرش اذاف اهدروا یا ضو)ا ها ضغن

 هنوا یرب هنسنرپ یدو هلل رسک كنه ) ضاغنالا ) افیعط اربعم هناکم لخداو

 ضقنا لاق رولوا یدعتم و مزال هنس رلانعم كت رد بودادالقو ك٤ رد بونادلق

 هدننزو دادش ( ضاغئلاو ضغانلا ) هك رحاذا هسأر ضغناو ب رطضاو 2 رحاذا "یا

 مغ لاقي راهلوا رروب بودیا تکرح هج رلبقع كنب رب یرب هکرونید هرادولب لوش
 یجمدبا تک رح بونربد اقلطم ضاغنو ضعب رثا ف هطعب كرك ىا ضاغنو ضغان

 وب و رانکش نوزوا نوزوا اکا هدنسس رد تن راف هلتدس انم و روند هب هنست

 کر حا كننزاق اریز رد نیت رع زاجم رونلوا قالطا نطبلا ضاغن همدآ نالوا

 یناوا یراویب اج اج تلاحوو ردیا اضتفا ندقلوا هحوفلوط بویلوا قاب نراق

 نطبلا ضاغن رس و هيلع هللا ىلص ناك هنع هلا یر ىلع ثیدح هنمو ردنا اضتقا

 یا
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 ۳ رو توک ضاضن یج روند هوص هح زآ و یدنل وا ؟ذ ست

 ضیطن و لیلف یا شاضن هایمو ضوضن ءام لاقل ردشلیا هبط یس ەسن ضثاضن

 هج زآیئا كنسهدوکم لا ضیضن و رک ذیساک یک هضیضن رول وا قالطا هتعاجشکرب

 ردصم كاذک ضیضنو هلیلق یا معلا ضيضن لجر لاق رونلوا قالطا همدآ نالوا

 نکما اذا یناثلا بابلا نم اضیضن مالا ضن لاش هنسانعم قاوب ناکما شیار رولوا

 ءاه رولک ضئاضنو هضنا ىج روند هرونب هحزا هدننزو هیفس ( هضیضللا )

 فیعض و شاو لوق لعنالوا ردیف آ بوروس هحزآ هحزآ یوص وردنوحا تیما
 هضيضن و ةفيعضلا یه وا لیسیف انا ضن تناک اذا ةضیضن څر لاقب روند هل نالوا

 یصقاپا واج لاق هنمو یک وص شکرب هج ز آهج ز آ ر ول وا قالطا هتعاجن شکر یک یضن

 قالطا هرلقلزس وص و هغلزس وص ضیاضن یی و هضیضن و مم عاج یا م ضن و مهضضن

 یا ضیاضن تاذ لباو ةطیضن تاذ ریع لاق ردندنمزاول كبوص زا هکروتلوا
 هد لب رخ یاب نوا نایک نا را شاط نیغرق ضئاضنو شطع تاذ

 دما ( هضاضللا ) تاوصا یا ضئاصن تاذ ءاوش لاش رددضیطن یدرفم روند
IE Eyیدنعام لوقت نوساوا یربغ و وص روید هنس هش  

 هینشو نومو رک ذم رونید هنیدلو یهرکص كا كنهسکر و هیش یا هنم هضاضتالا

 باغ ( ضاجنلا ) مهرخآ یا هدلو هضاضن مهو یهو وه لاقب ردرپارب يجو
 هلا دشت ( ضاتلا ) مهصلاخ یا مهضاضت وه لاق ردهنسانعم صلاخ هدننزو

 ه ها و هب والا لو ضن ضاو ن کم یا ضاترما لاقل ردهنسانعم لباق و نکم

 ساسالا یف ح راشلا لاق هدنیح ینیدلوا نوتلاو هقا بوللوا عیب عاتم رب رود

 انیع راص اذا هلام ضندقو نیعلاوا قرولا نم هتماض نم يا هلام ضان نم هاطعا
 رد هلیتبسسانم ییدلیا روهظ یک ءام مع رت ند رب روب نم قالطا اعاتم ناک نا
 وه لاق ناعما هة ساتم كلتا 5 ناسحا هحزآ هحزآ ) ضاضتتسالا )

 هح زآ ردهسا رد هدننزو تاک هک شانه ندانعم وب ه رطقتس یا اف و عم ضتتسد

 بورتروف مالاي ینبولطم و قح E کز ( شا E روند هناسحا هحزآ

 نالف نم هقح ضتتسا لاق ردلمعتسم هنسانعم قلا هتشخ هتسح لوق ىلع قلآ

 يع درلن ون ( ضانضنلاو هضانصنلا ) "یش دعب اي هج رعساو ,رعتسا ادا
 رقتسنال تناك اذا ضانضنو هضانضن ةيح لاقي رونید هلالي نالوا للا رارق هدرترب

 نالوا ردانیوا ینلد اعاد لوق لع نالوا ردا كاله لالا ف ینغیدقوصو ناکمف
 قلا یهوا ابتعاس نم تلتف تشن اذا ضانضنو هضانصن هیح لاقي رونید هنالي

 ردهنسانعع كمروت شيا های رسک كنه ره ( ضامن الا ) هتهتتصت "ابیات ها
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 یرقو یشید لوا شدرب شش هدنن دٌكشيد و یراتنمتبات هدنرزوا راتتمرب رد هنسانعم

 كغاربط E یدنک ی حج ردن ید نوحع نانلوا رکذ یک ینیدراقج بوروس

 ةأمكلا ضتشاک هسه نع ضش وهو نوح رعلا ضا لاقت رراقح پوکلسردق هنن ز و

 یشیوشت هدماقموب كنل وم هکربد ح راشاهسفننعابتعفرف تج رخ اذانسلانسلاو ةأمحلا
 یک یا قلیوا لوق لع هنسانعم مل روند هلا هدننزو ضح ( ضعلا ) ردنایام
 هکر د هضح ىد رقم رنتکلا معللاوا معلا یا ضحعلا مهعطا لاقي رونید هتنالوا قصص

 هل رسک كنونرولک ضاحو هلع كنون رولک ضوح ییج ردکید هسجراپ كجویب
 اضع معلا ضحت لاقي هنسانعم قءوص بوربص یزو كنارولوا ردصم ضحو

 لا ردلمعتسم هتسانعم كليا ماريا كب هدلاوس هنسکرو هسشفاذا ثلاثلا بابلا نم

 هنسانعم ققلقفوب بودیا تخادرب ینا نرمو هلاوس ق هيلع ا اذا االف صح

eلاش ردهنتسانعم قلآ بون وص یا ندککو هققراذا ناتسلا صحت لاق  

 یلواولتا كب یدوحو كنهسکر هدنن زو دفاحم ( دضاحصلا ) هج ذخا اذا مظعلا ضح

 ( ضیعلا ) هئد مل رک اذا سمالنا بابلانم هضاح لجرلاضح لاق ردهنسانعم

 یک طی قوم روند ی یکی واتا كم یسهدوک ردتفص لد رو زمیانعم هدنن زو رها

 لج رلاضح لاق روند هیسکشاوا لئاز بو را یتا كنس ەد وک ضوحهو ضیح و

 هنالواولتا كي یسهدوک دوخای معلا بهاذ یا ضوعهو ضیحوهف لوهجلا ءانب ىلع

 ربثک ی ء۱ ضوعم و 9 لا رولوا ندم وقم یانعم هکر ولوا دض هلکع د

 ( ضاعتالا ) رونبد هالي نرم شلقفوب بولوا تخادرپ ضوعهو ضیحو معلا

 لحرلاضعتا لاق ردهنسانعم قلاز 1 یا كنسهدوک كمدآرب یخدو هدننزو لاعتفا

 ضعتنا لاق ردهنسانعم قلآ ثوربص یا ندکک و هج لقاذا لوهعلا ءانب ىلع
 قلازا بول: سك | ین كنهدوک هدننزو دوعف ( ضوحلا ) ءطذخا اذا مظعلا

 كنون ( صللا ) هل صقناذا ثلاقلا بابلا نم اضوح لحرلا ضح لاق رد هنسانغم
 ردهنسانعم قخآ هحزآ هحزاوص هدننزو زیزا (ضیضللاو )هلددشت كداضو یعتف

 قالا بابلا نم اضیضن و اضن ءالا ضن لاقل ردهنستانعم قشح قره رمص لوق ىلع

 رکید نکرانب یبوارب كنوطوا نا هدقاجواو اعثر ج رخوا الیلق الیلق لایساذا

 الغاذا دوعلا ضن لاقب ردنا نالیس هکردلمعتسم هنسانعم قمانیف یبوطر كنحوا
 ردليعتسم هنسانعم قمالتح ندنفلنغلوط كب مولط و هبرقو هادا دقوا نادعب هاصقا

 لاق ردهنسانعم كملعا راهظا ضنو تقشنا اذا "للا ةدش نم هبرقلا تضن لاقب

 هن وتلاو هورکم یا ی ضن سای یتا لاق رونید هشيا شوخادو هو رکمو « رهظا ذا هضذ

 قعانیوا ینرداسق نوعا قجوا شوقو هنسانعم رادو مهرد روند هب هثا و

 هدن زو روبص ( ضوضالا ۱ رب طی اکر اذا هیحانح رتاطلا ضن لاش رد هتسانعم
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 بو ردنح وک ی هنسکرب هاب سنک كنه همه ) ضاعم الا ( رد رلتفص ندر و زم یانعم

 لاش رد هنسانعم قخایو هیلع قسو هبصفا اذا هضععا لاش زده ساغم قم راط

 ردفدارم هدلوا یانعم هللا ضاعما هدننزو لیعفت ( ضیعقلا ) هقرحا اذا هضفعما
 لا ردعواطم ندضیعع هدننزو لاعتفا ( ضاعتمالا ) هضعما ىع هضعم لا

 دهقان نالوا رردلاف ییغروق نکرروغوط هلیف كيم ( هضاعا٩۱) ضعتماف هضعم
 ۱ روند

 ردهنسانعم قة لوق ىلع قاب هربوص هدننزو دوعف ( ضوبلا )  نولالصف #

 هدننزو ضبق ( ضبنلا ) لاسواراغ اذا لوالا بابلا نم اض وب هالا ضب لاق

 بابلا نم اناضبنو اضب قرعلا ضب لاقي ردهنسانعف قعارط هاه( ناضشاو )

 بوکح رادقمرب ینشیرک نوعا كمترکح لوق لع كع ركح ییای و كر اذا یناثلا

 كشعشو نرتلاهرتو كرحوا ابناصا اذا هسوق ف ضبث لا رد هنسانعم كمرويلاص

 اقلطم ضبو ايفخ ملاذا قربلا ضب لاقب ردلمعتسم هتسانعم قبالي هج هتسهآ
 ولتماهشو كر زودلج ضبنو كارح یا ضبو شبح هلام لاش ردهنسانعم تکرح

 لعافینعع لعف هک ردزناج هدالنیتخف هدنو رد هنسانعن ضبا هکرونلوا قالطا هلکوک
 مش یا ضبو ضبو ضب داوف لاقب یک فتکرد هنانعم و ید ضب رول وا

 یتشب رک نوجا كمهرکح دوخاب كمتر کچ یاب یدو های مک كرمه ( ضابنالا )
 ((ضنلا ) نزتلاهرتو كرحوا ابناصا اذا سوقلاف ضبا لاقت ردهنسانعم كرد

 بلقلا ضبنم هلا هقالعو روند هعضوم ییدلیا تکرح كتهتسن رب هدن زو دجسم

 ضبنم ىلع هدب عضو لاقب رونلوا قالطا هرب ینیدانب وا كکرو هدنتل ا كنهع لوص

 یشیزرک هکر وند هنغقوط ج الح هدننزوت ریتم ( لا ) ضش هارت ثیحو هلق
 مثخ ( ضانلا ) فدا یا ضبنااب رتولا ضبلا لاقي رارد هرکح بوروا هلکنآ

 هدننزو د وعق ( ضواللا ) هبصغو حج اهیا هضبات ضب لاش رونلوا قالطا هبضغو

 یراقوبق لو لوب بولپای هلکلبا روهظ ثلع یکی رم هدنسیش كنءدوک
 هب ج رخ اذا لوالا بابلا نم اض وشن دا ضخ لاق رد هنسانعم قاثوص بویلواق
 هغدر حطقي U A یذن یظ ترعلا تایاعم نمو قثارط I 3 یوقلاراتاف ءاد

 كيارهغدر رد هعملیب رب رول زم مالڪ ندنراعملیب كرلب رع عی ءاخراو قنع ءالا

 هضناننود هکرید حراش راردبا ناکسا هدارو نابهو ردهلیوکتس كلادو یعق
 هدنسه دام عدر ءالآ هغدرو ردند رع ةایاعم هلغاوا همولعما تل ردهدننزو طب لع

 هلدش ءاخراو هک رکس هلوکر قنع روند هغعلاب قیویص ولوص هکرد روک ذم

 هاب سک كەز ( ضاتنالا ) ردبلاق قلوا یعسا مضومرپ هضتانتو روتید هکر کس
 ۱ نلیکلس بوروش سیدنک یدنک ندنل آر یرلکدید نوحع قدنعاوناراتنم
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 "| ردیج آ بوقای لد هکرونید هدوس یثک ۱ ضضمو ما اذا بارلا بابلا نم اضم
 1 یا ضخم هباصا لاقت روند هنسیجح ۲ تییصو اضماح یا اضضم انل تبرش لوقت

 ۱ قعاغوا خلا تبیصم هلیحف كيم هشاضم و ضیضهو ضصمو ةييصملا حجو

 | تلایا عیارلا بابلا نم ةضاضمو اضیضمو اضطم نالفی تضضم لوقت رد هنسانعم

 | لاد هیفن هلب راقادود هسکرب هکرد هکر هاب رسک كم ( ضلا ) ةبيصملا مجو نم

 ۱۳۲۵ ترک ا دقرظرب نوا کر وقوا لامتسا هدکلیا تراثا سەك ال نالوا
 اإ یرفو یشاب هت ردنرابع ندکلیا جارخا توص یک نم هتسه | رعشم

 ۷ هی بویکیلک سای لان هدیم وهفم كشن وو لرد طح هنراشا هکعدال رقم ردلاق

 1 هلال تاکرح قرەلوا ی ها ملک رخ آ بولوا روسکمی يهو رايا تغا ۶ نددیماو حط

 یه لمعتس E ضعو ةينبمرخالا ةثلثم ةروسکم ضم لاق رول وا لاہعتسا

 | لافلاقب ردکمد قوب هدیکرت هکرونلوا لابعتسا هنسانعمقن ةلكقرەلوا نۇنم ینعیال"
 ضم ق نآ* لشلا فو رايا ثارا یلک ساب هرزوا روک ذم هجو نکلال یا اضم

 با مهاوخم هدهمدقم یرمشزو ردهدعقوم لوا یراریبعت ممقب كرارابک مزپ اعمطط
 م هتسیا هدن رک دید نسیم رسا یو و ی هک ی دلیا رئسفت هلیسانعم م هتسیا ف۶

 لاق رونید هرادوس یشک | هليعف كيم ( هضلا ) رونلوا لاعتسا هدلحم كجد

 ا ا 00 وو باغ( نالا ) دما یا دم نالا
 ر ضاضمو رددنسدلسق مهرح ورگ ن ضاضمو مهص) اخ یا مولا ضاضم نه

 | ضاضم ءام لاقب یک یب وصزک د هلوا لتا هکروند هوص روش تیاغبو ردندآ
 ۱ ۲ رد هتسانعم ك ګا وص روش ییدد ضاضم هدننز و لیعفت ( ضيضقلا ( هح ولم فاظبال

 | ۳ رح روند هغن اب هلل سک كيم ) ضاعملا ۱ ضاضصلا برشاذا لحرلا ضضم لاق

 كالاچو ٍتسج رول واز هغلابم مساو ردردصم ندنناب هجرخد لصالاق هکادتساتعم
 ی

 . كثیآ RE هصعصم و عیرس فیفخ یا ضاعض لحر لاقن رونید دم دآ

 ۱ هدننزو لعاش لصالا ( ضاقلا ) رد زیاچ هد لی كم هدنو ردسات ردصم

 | ( هضعضلا ) اوحالت اذا اوض امت لاقب ردهنسانعم كليا عازل بوشکح هلی رب یرب

 | هضصم مفلاق الا ضعضم لاقب ردهتسانعم قمقلاچ هد رعآ ییوص هدننزو هلراز
 | ضمضم لاقي ردهنسانعم قمقیاپ یتسلوقم باوناو قایق تافو هکر اذا اضایضمو
 1 لاقي ردهنسانعم هضوضم هدننزو لزلزت ( ضمضقلا ) هلسغ اذا بولاو ءانالا

 ۳ باودر عيف ندنسهسک | كنه کرب كن وکو ضعفف اذا ءوضولل ضمشع

 تامدآرب هدامرپ هلنیتعف ( ضعلا ) رهاذا هراق بلکلا ضم لاقي ر ءهنسانعم

 ال لح را ضعم لاق ردهتسانعم كلك هبضش ا اتم هلکلک هنج رک

 | هدنزو فتنک ( ضعلاو ) (ضعالا) هيلع قشو بضغ اذا عیارلا بابلا نم اضعم

 یانعم



۹ 

 اذا لجرلا ضرما لاق ردهتسانعم قلوا یحاص تلعو شرو أر ق ةباصالا
 اتضیرم هدحوا اذا ةتحرعا لاق ردهتسانعم قلو هتسخ یهسکرو ضرماذ راص
 هتسانعم قالق فیعضو تسس ویلا مک یهنسن رب هدننزو لیعفت ( ضیرقلا )

 مامتها و دیش یک کرک هدنرامتو ثەدخ كهتسخ و هنهو اذا هضم لاق ررليتسم

 مایقلا نسخا اذا ضیرلا ضرم لاقي ردنوحما هلازا لیعقت هدنو ردهتسانعم كلیا
 ماعطلا ضر لاق رد هلازا ینتلع كنلغ هکردهنسانعم قمرواص نمرخ و هيلع |

 لاا ذفیعط ةلتتسانم ون روید هب هتسخ هایراتعا قوصوم ( هی لا ) هارذ اذا
 لاخلا ةفيعض یا ةضيرم ضرا و سمو مر لاق رولوا فصو هر هنسن نالوا

 عضوم کیا دوخاب راروشواق هدلغر هکر دیمما یداو ییا هلیعف كيم ( تاض را )
 هدننزو ضیا رف ( ضیارلا ) ردراصوص هنسهلبق لیذه یربو میلس یرب هکردیدآ
 تافیعض و كااتسس هدنلاصمو زوما هسکرب هدننزو لعفت ( ضرقلا ) ردیدآ عضومرپ
 هدننززو بارع ( ضارما ) هرما یف فعض اذا لح را ضر# لاش ردهنسانعم كما

 ( ضارلا ) ماتقسم یا ضارع لحر لاق روند ةمدآ نالوا هتسخ قوح قوح

 ( ضارم ) ردنا هابتوفلت هکر ددآ تلعرب بولوا صوصحم هنس هویم هدننزو باغ
 هل دشت دا و ی حد وم ( ضلا ) ردیدآ یداورپ دوخاب عض وم رب هدنزو باهم |

 بودیحآ هاربا هودنا و نزح هننورد كمدآر هنسر هدننزو زذا ( ضیضااو ) |

 لوالا بالا نم اضیضمو اضم "یا هطم لاقب رد هنتسانعم كا كه درد بوق!
 لالا ضع لاقب ردلمعتسم هتسانعم ققای یررعآ هکرسو هب نزلا هیلق نم م غلب اذا

 ص و اهل[ ۳ ذآ میارلاو لوالا بابلا نم اضطرضم و اتم محفل [مصع و مضلاب اه« "

 Eat یا صد لک لاتش روند هب هنس ىجقاب تودیحآ رول وا فصو"

 ر تمار علا ت تضم « لا رد هن سانعم قیلقتم یرلقادود بوحا ۳ یس ی

 اا هناا تسصم و اعف یا اهتم رم ترصعو تب رش اذا لوالا بابلا ن

 رد اهن اتو صو» قمروص بوما ی هنسنرپ ها عا ضعو زک ذی ا

 ضعو هم غلباوهوا هصم یتعیاضم هضم لاقب ردغلبا ندنظفل .صموب لوق ىلع

 اضعبو راردا عبتت ردق هجشتیوص اکا هک روید هرج لوش نالوا هدرلییوق کسا

 رولوا قالطا هیسک نالوا مجومو مو یسروا برمنلا ضمو رولوا هناد کیا

 ضیضعو ضم هل رسک كنهزمه ( ضاضعالا ) همح ومیا بّرضاا ضم لحر لاقب

 بوشیک یسیرد كنهدوکو هضم ینعع هضما لاق ردفدارم هدلوا یانعم ج وا هلا

 هکلدف هدلح هضما لاق رولوا لیعتسم هتسانعم كغ روس دوخاب بوياق هلغیحا

 لجرلا ضضم لاق ردةنسانعم قلوا كانلا بویج  هلنیتخف ( ضضاا ) هکحا اذآ

 " نيعلا لعکلا شم لاق ردلمعتسم هنتسانعم قفج أ یزوک همرسو هقرحا اذا هاف 1



 رلیدلیا رابتعا ضخام یدرفم رلطعب و نولوا كعد ضاخلا تاذ هروک هلوا یدید
 هقالتخاو یعوقو ردها ددر فرح هکدلیناونع ءاسنلا نم ضخالاوا هد هد ضعب

 | برقن یسضوط هکرونبد هناویح راسو هنروع هبک لوش ( ضجاملا ) رولوا ینیم
 ۱ ءارما لاقب هدننزو مکر روک ضحمو ضخاوم یج هلوا شوط یرو بودا

 | هدننزو لیعفت ( ضیتهتلا ) روعید هنویق شلاق هبک ضخامو برقم یا ضخام ةاشو
 | 2أرلا تضع لاق ردهتسانعم قعوط یروب یناویح راسو یتروع قجهروغوط
 | حراش هلغلوا موسرم هلیئرابع تضخ هد ضعب قلطلا اهذخا اذا اهربغو

 | یرءود كنهسکرب لير تءرمه ( ضاعالا ) ردشلیا میت ید یتسیکیا
 بونقلاچ هدقنای دوسو هللا تضخ اذا لجرلا ضا لاقب رد هنسانعم قلوا ضخام
 | نالوا هدشای ضاحاو هضعتمما ف رحم اذا نللا ضحما لاش ردهنسانعم قاي

 ( ضوخلا ) هَضعملا ىف مادام بیللا وهو ضاخحالا غ رفا لوقت ردیعما كدوس

 هیس هين لعاف مسا ( ضغمتسلا ) روند هنویق شلاق هبک یک ضخام هدننزو رویص

 هدننزو لامتفا ( ضاخمالا ) هلوا مجگیسلوا دار شورا رک روت د هو وا لک

 "هضم اف رحم ادا نالا ضخما لاش ردهنسانعم قلباپ بونقلاچ هدقاب دوس دو
 ( ضرلا ) ردیعسا رهن رب بیرق ههرعم هدراید ماش هدنزو بام ( ضاخحم )

 قدب هکروشد هغلوا برطمو اظ کیا لدتعمو فاص و عاص تعط هلنیتحف

 ربسبعت كلەتسخ ردا ثارا للخ هتلاعفا بودا جارخا ندنص وصحم لاد تعا

 اهلادتعاو ایافص دعب اهیارطضاو ةعیطلا مالظا وهو ضرلا هذخا لاقب رووا

 ضر لاق هنسانعم قوا ,هتسخ رارولوا ردصم هدن زو ضرف ضرمو ضمو
 انافص دعب تبرطضا و هتعسط تاظا اذا عبارلا بابلا نم اضم و اضم لجرا

 هکر دص وص «یناسفن هدننزو ضرفو هنیامسج هفنرتخف ضرم ضهبلادنع اهلادتعاو
 لاعتسا هدیناسفنو هدیناسح هدیسکیا دوخاپ ردنرابع ندنلع نالوا ضراع هبلق

 دسحو دقحو هدیقع وسو لهج ینعب ناصقنو تلظو روتفو قافنو كش هکرونلوا
 [ ضرم مولق ف ] یلاعتهلوف هنمو ردنرابع ندفا را و تلع یسهلوقم یصاعم بح و

 | ( ضرالاو ) هدننزو ربما ( ضیرلاو ) هدننزو فتك ( ضراا ) قافن و كش یا
 ىج كضب رمو هل رسک كنيم رد ضارم ییج كضرام هللا ضرم روند هب هتسخ

 شیوشت هدناب كوب فوم هکر رد حراش یک یارجو یرح ردیطارمو یضرم

 تام یراق طناز با ا د شوم یزوک اب تایم ارز ردهافا
 هض رمآ لاق رد هنسانعم قلق هتسخ 3 ضارمالا ) ردشل وا دراو ندلوا باب هرزوا

 ۱ کارکرد دلمعتسم هنسانعم قشلق هتباصا هدنربید و یأر هسکرب و اضب رم هلعح یا هللا

 | براق اذا لج را ضرما اش رولوا نیش هنمردصاب هلبلغت هتحاح ییدلیا یأر

 ةباجالا
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 ی هصلالنا یتعیصت یا یتضوجا مسی ۸ لوقت رونید هتعصن  سلاخ
 دضوحم لحرا ضحم لاق ردهن-انعم قلوا صلاخ هدنتهح فرشو بسح هدننزو

 ضوع« هدارو بسلا ضو وهو هبسح ف اضع راص اذا سامنا بابلا نم

 كد وس هلیئوکس كةم یاخو یخ تیم ( ضخا ( ا ردلک د ند هضوح

 ضع لاقت ردن دا دفن غاي قر ەيقلاج بواپ هدشای دک ا قلآ یتغای |

 كب كب ههنتسن ربو هدز ذخا اذا لوالاو ثلاشاو یاثلا باسبلا نم اضع نیللا |

 هود شمرسا و اددش هکرح اذا "یشا ضع لاق ردهسانعم یتمقلاچ بویلغرا |
 رده اذا ریعبلا ضم لاق ردهنسانعم تلم» و ةح یتغح راغط ندنرعوب

 هنسانعم قمالغرا بولا هوا یرب نوا قلوط هدویق یهغوق و هتقشقش

 ( ضوخملاو ) هدننزو ربما( ضیا ) شیلا ى اہ نہ اذا ولدلا ضع لاقب ردلعتسم

 ردیدآ عضوم رب هدنبرق هنیدم ضیحو رود هدوس صلاخ ش Ri ىتاي م رڪ

 ردهنسانعم قملاق ص الاخ بول آ یغای هلغلبای هدشاي دوس هدننزو لعفت ( ضخمتلا )

 ةاشلا تضخک لا ؛ردهتسانعم قلوا هبک ناویحو اضیحم راص اذا نالا ی لاق

 ندضاحم هک اب وک ررلیتسم هنسانعم تكلیا ثادحا شروشو هشف نامزو تقلا اذا

 . هدنحا هدننز و رانه ( ضععلا | اهم فا اذا دتفلاپ رهدلا ضخ لاش رد

 هلیحف كيم ( ضاخا ) رونلوا ریبعن قباب هک روند همولط قح هیقلاچ بونا د وس

 ردها کج ی یرو ناویحو ناسا نالوا قحهروغوط هاب رسک كم ) ضاخناو ( ۱

 لاش و ثلاثلاو عبارا بابلا نم اضاحو اضاحم تضع و سر لا 1 i ت لاش |

 نوا لوق لع رود هب هقات دیک شاخ و قاطلا ا اذا لوهعا ىلع تک ۱ 1

 عو تنو هح رف رد دفلخ قرهلوا زدات ید رقم روند هب هقات نالوا هبک قلیآ ۱

 عطقنم ندتلاح بارض روند هراهقا نالوا ییلباق هنلاسرا هود روغو ضاع فا

 شلوا هک یکی ىا تارا ود لوشو ردقو ید رفع زدعج وو ردق هل وا ۱

 هب یجکیا بوک ینشایرب ضعبلا دنعرونید ضاخ تنب هنسیشیدو ضاح نا ک١ هلوا |
 درک و نوسلوا لماح یساا دمت نوڪغيدلوا قم هما وح روید هننال وا شم رک 1

 دی انل وب ه را لماوح یسانا د وخاب روند هننالوا لماح یسانا لوف لع نوسملوا

 یک نوبل تان روند ضاح تان هدنعج هدهسنا شماذ وا لماح ودقنر ھه روشسد ۱

 فد رعت نالوا لاد هس ف رعت اضع و رردهرکن ضاع تشو ضاع ناو ۱

 هناي یجکیا هرزوا روک ذم هحوو رار د ضاحلا تنو شضاضلا نا بول وا لاخدا |

 رب ندفدروع وط بینید یهود بک را قالطا ضاع نا هب یروای نالوا لغاد | ۱

 ضاخو هکر ید حراش ردیا یم ا یساا هک رد بم هن راقدردشآ ه هرکص هنس

 ردعج مسا رلطع و رلیدید ردق و ید رفم ندن ظفل هات کا ردردصلاب هیعس لصا"
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 رونید هدوس یناصو صلاخ شمالناق وص هلیئوکس كنهابمیاحو یحف كنيم ( ضخم |)

 : هبهسکرب رول وا ردصم ضحمو صاخ یا ضحم نیل لاق هل رسک تيم رد ضاح یج

 ضحا ءاقس اذا ثلاثلا بابلا نم اضع هضحم لاقب هنسانعم كمروعا دوس صلاخ

 هنسانعم كليا تبع هرزوا صولخ هب هسکر و رک دیس اک روند هنهصااخ هضف ضحو

 اخ هدننزو فتک ( ضحاو ضحانا ) هصاخا اذا دولا هضحم لاق ردلعتسم

 صلاخ هکردلعاف عسا هرزوا بین ضحام لوق لع رود هیسک نوس معا دوس

 یتش ناک اذا ضحمو ضحام لجر لاشب یک ماتو نبال رونید هنبحاص دوس
 ا لاک همدآرب یدو رک نمک ر( شاعالا ] شحوذ جام وا نافل
 هنساتعم كنا صلاخ ییلتسودو ضحا ءاقس اذا هضحا لاقب ردهنتسانعم كمروجا
 ر دل عتسم هنسانعم كلیوس یرغوط یزوسو هصاخا اذا دولا هضحما لاق ردلیعتسم

 كمحما دوس صلاخ هدننزو لاعتفا ( ضاعالا ) هقدص اذا ثیدلا هضحا لاق

 صلاح ندوب هلنیتحف ( ضعلا ) ضخلا برش اذا لج ال ضعما لاقت ردهتسانعم
 ضحلا برش اذا عبازلا بابلا نم اضح لج لا ضح لاقي ردهتسانعم كمجما دوس

 صلاخ یا بسلا ضوع لجر هنم و رونید هب هنسن شلوا صلاخ ( ضوعملا )
 هو ( تا و هر ( ةضحلا ) هصلخم یا سا ضوع لحرو

 وا اغ یا هوو هضم و ضح هضف لاق یک ضع ررول وا فصو

 هلیعص كنم به ۱ ةض وعالا ) ردیسا هب رق رب هدرا تل نیم رطانب و هب رق رب هدهماع

 صلاح
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 داّطلا لصف

 ءاطلا لصف

 نعلا لصق

 نیعلا لصف

 ءافلا لصف

 فاکلا لصف
 ماللا لصف
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 ماللا باب
 لالا لصف
 الأ صف
 ءانلا لصف
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